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А КАД. Б. М. ЛяПУН0В.

УКРАЇНСЬКЕ „БАДЬОРИЙ”, „БАДЬОР", „БАДЬОРНИЙ- ТОЩ0.

Російським „бодрий“, „бодр", що вийшли з давніших *бьдрьи, *бьдрь")

і, як здається, запозичені в російській писаній мові з південно-слов'ян

ського джерела і ледві щоб були в живих східньо-слов'янських говірках,—

в українській маємо паралелі бадьорий, бадьорний, бадьористий рос.

бодрость— укр. бадьбр (у Грінченка = „бодрость, прoвoрство"), рос. бод

риться—укр. бадьоритися (Грінченко, Словарь укр. мови, Київ 1908).

З погляду історичної фонетики української мови ми б ніяк не могли

сподіватися на зазначену відповідність, коли б ми були певні того, що

наведені українські й подібні їм російські форми згоджуються й щодо

їх походження, себто етимологічно. Бо як з праслов'янського, так теж

і з південно-слов'янського *) неповно голосного b, в українській мові так

само, як і в російській та в народній великоруській, ми чекаємо о, не а.

Крім того, між приголосівками д та р здавна не було голосівки, а вона

в слов'янських мовах поставала тільки наслідком зникнення в кінці

неповноголосного b як от у слові вітер, з праслов'янського *вnьтрь, де маємо

е, як і у великоруській мові, з давнього b, що мабуть розвинулося ще

за доби спільнослов'янської або в деяких її діялектах, бо таку пара

зитну голосівку між т і р ми знаходимо так само і в південно-слов'ян

ських мовах: сербське ввтар, словинське сеier, болгар. втітьpь. Ця пара

зитна голосівка могла бути чи b чи ь, але у ехідньо-слов'янських дія

лектах, за доби ще спільно-східньо-слов'янського життя вона мала бути

ь, бо з b і в українській, і так само у великоруській мові розвину

лася б голосівка о. Отже ми і в українській мові чекали б з праслов.

* бьдрь тільки *бьдер чи бодор через переходові форми “бьдьpь чи “бьдьpь.

Але порівняння з речівником вітер із *вrьтьpь примушує нас чекати

східньо-слов'янського *бьдьpь. Звідкіля ж маємо замість бо—ба і за

мість де (з твердим д перед е, як в речівнику день)— дьо? Щодо 6o,

себто о після м'якого приголосного замість сподіваного c, то ми маємо

ще кілька прикладів, що їх ще й досі не зовсім висвітлили дослідники:

*) Всі приклади на слова бодрьий, бьдрьливьни, бодрьньій із староруських пам'яток,

що їх наводить Срезнєвський у Матер. 196, він узяв із текстів старослов'янської мови, опріч

одного з Іпат. літопису під р. 6695: бть моyжь бодра (227, вид. 1908 р., стор. 652), але й тут

Хл. Пог. мають добро.

*) Коли деяке слово запозичено з мови давньо-слов'янської чи давньо-болгарської.

Збірник Лен. Т-ва.—1.
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2 Акад. Б. М. Ляшунов

отаке ьо в сльоза з голосівкою о після м'якого l при слезити з е після

твердого l і при сліз, слізний, слізоньки; отаке о після м'якого д в дьоготь

рядом з діготь— дігтю, а в деяких інших місцевостях деготь (Грінченко),

як ми були б і сподівалися. Мабуть не всі оці приклади матимуть одна

кове пояснення: мені здається, що можна м'якість у слові дьоготь пояс

няти 3 м'якости д у правильному дігтю, як і м'якість в сльоза — сльози

з м'якости л в ф. род. множ. сліз, до того ж о в дьбготь, сльбзи — сльоза

поясняється тим, що перед е в українській мові могли бути тільки тверді

приголосівки; але з цього постає питання, чому не знаходимо скрізь

в українській мові тільки форми діготь, що трапляється деінде, і сліза —

слізи, що їх ніде не маємо, а тільки слізоньки. Крім того і в сліз, слі

зоньки неясне, бо тут маємо давнє ь, а не давнє е. Одначе оце пояс

нення зовсім не пасує до речівника бадьор, прикметника бадьорий топи0,

бо ми не маємо й не можемо мати побічних форм із ді: тим часом як

у дігтю звук і цілком правильно замінює в новім закритім складі давнє е,

тут, як ми вже казали, було нове, хоча й ще в діялектах праслов'ян

ської мови, ь між консон. д та р. Коли ми поставимо побіч два звукових

явища, що бачимо у словах бадьор, бадьбрий, поперше а замість сподіваного о,

подруге d'о замість сподіваного de з твердим d перед е, то нам здається

найпевнішою думка, що ці слова (прикметники, іменники й інші) запо

зичено з якогось діялекту, що мав у своїй фонетиці 1) акання, 2) м'я

кість консонантів (шелестівок) перед е і зміну цього e після м'якогор у

консонанту в о. Такі діялекти нам відомі під назвою південновеликору

ських. І справді в описі сусідніх з українськими говорами „народніх

говорів Курської губерні“ М. Г. Халанського (Сборник ОРЯС Ан. Н.

LХХVI, 1904, стр. 33), що відрізняються від чисто українських типовими

великоруськими особливостями, знаходимо (стор. 33) ось яке зауваження

про „суджансько-обоянську“ говірку: „являются ударяемьie о и е для избе

жания стечения согласньїх, трудного для произношения: чалон, чолн, бадер,

храбер, штадép..., дабép...“.

Після цієї вказівки на існування форми бадьор (bad’or) у південно

великоруській мові, особливо в сусідніх з Україною говірках півдня

Курської округи, я вже цілком упевнився, що українські бадьорий тощо

з'явилися вперше в говірках південно-великоруських, маючи в собі всі

типові ознаки цієї групи говорів, і вже від тієї групи перейшли

до групи української. Так могло тим більше статися, що ці всі ймення

(слівця) своїм походженням із писаної давньо-болгарської мови були чужі

народньому почуттю мови і великоруса і українця.
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А. Я. ЛяIIЦЕнко.

ДВА ОЛЕГИ НА СТОРІНКАХ ЛІТОПИСУ Х СТОЛІТТЯ.

Для дослідження історії давньої України-Руси часто бракує доклад

них матеріялів; тому маємо ми у цій царині чимало гіпотез, більш-менш

імовірних. Всяке нове джерело примушує знову переглянути питання

і старі висновки. Так сталося і з новим документом, що його опубліку

вав 1912 р. у Філядельфійському часописі „Тhe Jewish Quartely Review"

гебраїст доктор С. Шехтер у статті під назвою „Аn unknown Кhazar

document“. Знайдено його в Каїрі; тепер переховується він у бібліотеці

Кембріджського університету. Це фраґмент листа невідомого кореспон

дента єврейською мовою за часів хазарського царя Йосипа, тобто стосу

ється він до середини Х століття. Зміст його: оповідання про те, як

навернуто хазар до єврейської віри, про війну хазар з Олегом; відомості

про стосунки хазар із сусідами. Фраґмент— без початку і кінця. Ім'я

Олега подано в формі Н-1-gu чи Н-1-gw, що, згідно з правилами єврейської

ортографії, читається Нalgu чи Нelgu (Нelgo). Ця форма відповідає норман

ському Нelgi. Рукопис документа С. Шехтер відносить до кінця ХІ чи

до початку ХІІ століття. З цим погоджується й академік П. К. Коковцов,

що у статті „Новьїй еврейский документ о хазарах и хазаро-русско-ви

зантийских отношениях в Х веке" (Журн. Мин. Нар. Просв., 1914, № 11)

дав переклад єврейського тексту на російську мову і коментар до нього.

Питання про автентичність документа П. К. Коковцов остаточно розв'я

зав нещодавно, після наукової подорожі до Кембріджа 1925 року. Про

ще він пише так: „Уже один бегльій взгляд на шолуистлевшие листки

должен бьiл устранить во мне всякие сомнения относительно глубокой

древности Кембриджской рукописи и заставить признать, что д-р Шех

тер бьіл весьма близок к истине, считая возможньм относить ее к ХII в.,

если не к более раннему времени. Еще более убедительньїм аргументом

оказалось тIцательное сличение еврейско-хазарских листков с другими

листками Каирской генизь "), котороe я бьіл в состоянии произвести

в больших размерах, благодаря необьчайной предупредительности адми

нистрации Кембриджской университетской библиотеки. Решительно все

внешние характернІле особенности еврейско-хазарской рукописи (как-то:

характер бумаги, ductus еврейского шисьма и т. п.) теснейшим обра

зом соединяют еe c цельм рядом несомненно древних рукописньїх.

*) Синагогальної бібліотеки.
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фрагментов той же категории, относящихся в массе к ХІ—ХІІ вв.

Можно спорить о том, к какому точнее из ближайших к ХII в. столетий

следует приурочить написание Кембриджского еврейско-хазарского от

рьвка; но, мне кажется, совершенно исключена возможность датировать

зту рукопись таким поздним временем, как ХV ст. и последующие века.

Вследствие зтого отпадает, конечно, и возможноe a priori предположение,

что составитель Кембриджского отрьiвка мог позаимствовать свою любо

пьтную передачу имени Олега (Н-1-gu), отвечающую древнесеверному

имени Нelgi, из аргументации защитников норманской теории происхо

ждения древнерусских князей. Зтот окончательно установленньій теперь

факт представляется, по моему мнению, самьм важньім в вопросе о под

линности и древности еврейско-хазарского документа, т. к. заставляет

признать в составителе последнего человека, близко стоявшего к опись

ваемьм собьтиям или во всяком случае получившего свои сведения от

ближайшего современннка описьiвaемьїх в документе собьтий" ").

Праця д-ра С. Шехтера й перша стаття П. К. Коковцова споводували

статті М. С. Грушевського, Ю. Бруцкуса, В. О. Пархоменка. М. С. Гру

шевський переклав головнішу частину хазарського документа україн

ською мовою та дав короткі, але важливі примітки до нього. Щоб

зрозуміти дальший виклад, наводимо частину листа, що стосується

до ()лега:

„І в дні Йосифа, пана мого (царь алянський) був у помочи йому,

коли піднято нагінку (на євреїв] в дні злодія Романа, і пан мій, дові

давшися про це, потоптав множество необрізаних. Роман (злодій послав]

великі дарунки Н-1-gu, царю Руси, і підбив на його біду. І приступив

він в ночі під місто Smbrji *) і здобув його по-злодійськи (несподіванкою),

бо не було там начальника раб Хашмоная. І стало це відомо бульшиці °),

всечесному Песахові, і пішов він розгніваний на городи Романові, і шобив

чоловік і жінок. І взяв він три городи, не рахуючи великого числа мен

ших осад, - і пішов відти на город Шуршун *) і став воювати його

... І вийшли вони з землі, як хробаки... і згинуло з них 90 чоловіка

... І він (Песах) казав їм давати дань... І пішов він звідти війною на

Нlgu і воював... Бог понизив його перед Песахом. І знайшов він (Песах)

здобич, що захопив той в Smkrс. І сказав (Нlgu) „Роман підбив мене

на це“. І сказав йому Песах: „Коли так, то йди на Романа і воюй його,

як воював мене, тоді я уступлю ся від тебе; а як ні,— то я або згину

тут, або стоятиму доти, аж відомщу ся тобі". І той (Хльгу) хоч-не-хоч

4

') П. К. Ко к о в цов, Заметка о еврейско-хазарских рукописях Кембриджа и Оксфорда.

«Докладь. Академии Наук СССР, 1926, с. 122—123).

*) П. К. Коковцов читає Smkrс. Користуючись фотографічним знімком при статті Шех

тера, Ю. Бруцкус теж стверджує, що в рукопису маємо два рази такі форми: Smkrjі

і Smkrjw. -

*) Намісник.

*) Корсунь.
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пішов і воював Констатинію") чотири місяці на морі. І згинули там

вояки його, бо македоняни перемогли його вогнем. І пустився він тікати

і не важився вертати в свою сторону, пішов морем в країну Парас *)

і згинув там сам і весь табор його. І стала Русь тоді підвласна хазарам".

М. С. Грушевський зазначує, що епізод, оповіданий у хазарському

документі, належить до часів пізніших від Олега. Згоджуючись із П. К.

Коковцовим, що це оповідання про війну з греками має близьку подіб

ність до відомого Ігоревого походу 941 р., як про нього оповідається

в візантійських джерелах, М. С. Грушевський додає, що вся історія

хазарсько-руської війни, як її описано в нашому фраґменті, дуже близько

підходить до політичних стосунків на озівсько-чорноморському побе

режжі, як вони виявляються в русько-візантійському трактаті 944 р. Але,

на його думку, ім'я Олега потрапило в цю хазарську війну через непо

розуміння,— може через пам'ятку про таке мішане правління Олега

з Ігорем, як ми бачимо в давньому київському літопису *).

Інтересна стаття В. О. Пархоменка „К вопросу о хронологии и обсто

ятельствах жизни летописного Олега“ (Изв. Отд. рус. яз. и слов., 1914,

т. ХІХ, кн. 1, с. 220—236) на підставі нашого документа дає такі ви

сновки. Олег княжив не в Києві, а в Тмуторокані. Новгородський літо

пис зачисляє його похід на Царгород до 922 р.; це наводить на гадку,

що помер Олег не 912 р., а пізніше. Після походу на Візантію він ру

шив із дружиною до Тмутороканя; a далі, маючи намір пограбувати

Персію, деякий час плюндрував побережжя Каспійського моря та береги

Волги, де й загинув. -

Ю. Бруцкус у розвідці „Письмо хазарского еврея от Х века" (у І томі

вид. „Еврейская мьicль. Научно-литературньій сборник под ред. С. М.

Гинзбурга". П., 1922, с. 31—71) дав нові висновки та гіпотези з ПриВОДУ

хазарського документа. Він довів, що події нового джерела були між

932 р. (початок панування хазарського царя Йосиша) і 944 р. (кінець царю

вання імператора Романа). Це добре відповідає деталям походу Ігоря

в 941 р., про що маємо відомості і в літопису, і у візантійських хроні

ках Кедрена, Льва Діякона та інших. Похід Ігорів тривав чотири місяці

і був невдалий для Руси: греки перемогли за допомогою вогню. Все це

згоджується з хазарським листом. Особливого значіння надає автор оп0

віданню Льва Діякона, що Русь повернулася до Боспора Кімерійського.

А як ще 950 року, за свідченням Костянтина Порфірогенета, Боспор

належав до Хазарської держави, то Ю. Бруцкус робить висновок, по

Русь напала на Царгород з підмови хазар. Далі дослідник звертає увагу

на слова документа: „І пустив ся він тікати і не важився вертати в свою

сторону, пішов морем в країну Парас і згинув там сам і весь табор

*) Царгород.

*) Персію.

*) М. С. Гр у ш е в с ь к и й, „Новий хазарський текст про війни Олега" (Україна, 1914.

кн. 4, с. 1—10). -

*

)
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його". П. К. Коковцов, певно підо впливом літописного повідомлення, що

Ігор повертався через Тракію, висловив думку, чи не перекручено тут

Парас (Персія) із Тирас, а цю країну в таблиці народів „Книги Битія“

(Х, 2) інколи приймають за Тракію. Ю. Бруцкус не погоджується

з цією гіпотезою. Він згадує про відомий похід Руси 943—944 р.,

коли Русь через Дон та Волгу дійшла на своїх кораблях до Каспій

ського моря ").

Оповідання про нагінку євреїв у Візантії за „злодія Романа" Ю. Бруц

кус коментує повідомленням арабського письменника Масудія про ці часи:

„Багато євреїв із мусулманських країн та з Візантійського царства

звернулися до хазарського кагана; це сталося тому, що візантійський

імшератор Арманус присилував усіх євреїв свого царства прийняти хри

стиянську віру. Сила євреїв переселилися через те з Візантії до хазар

ської землі“.

Ми навели головніші висновки Ю. Бруцкуса, що з ними можна пого

дитися. Але у нього єсть і деякі гіпотези, що їх прийняти важко чи зовсім

неможливо. Він притягає до свого доводу так звану „Записку ґотського

топарха". Але, коли ми пристосовуємо відомості хазарського листа до

часів імператора Романа, то їм суперечить хронологія , Записки". Подорож

„готського топарха“ до „державця землі на північ від Істра“ (князя Свя

тослава) Ф. Вестберґ зачисляє до січня 963 р.; цю дату приймає О. О.

Васильєв (стаття „Готь в Крьму“ в V т. „Известий Гос. Академии исто

рии матер. культурн”. Л. 1927, с. 242— 243). Чи може в нашому доку

менті єсть якась плутанина щодо подій 941—942 і 962—963 років?

Зовсім штучно пояснює Бруцкус, чому в нашому документі замість

Ігоря згадано Олега. Він пише: „Очень вероятно, что имя малодеятель

ного и невоинственного князя Игоря бьло заслонено именем его знергич

ной супруги или именем его славного предшественника. Дело в том, что

греки относились с большим пренебрежением (к именам?) варваров и очень

редко их упоминали. Аскольд и Олег, напр., ими вoвсе не упоминаются,

а Игорь очень редко в форме Ингор. У Лиутпранда встречаем уже чисто

скандинавскую форму Inger, что обозначает „младший“. Естественно воз

никает мьicль, что народно-славянскому (?) прозванию Игорь соответство

вало по-скандинавски Нelge Inger, т. е. Гельге Младший, в противовес

его предшественнику Гельге Старшему, или по-славянски (?) Олегу

Вещему “...

Праця Ю. Бруцкуса споводувала статтю В. О. Пархоменка „Олег та

Ігор. До питання про їх взаємовідносини" (Записки Іст.-Філ. Відділу

В. У.А. Н., кн. ІV, 1924, с. 145 — 147). Автор не погоджується з гадкою

") Порів. Історію України-Руси М. С. Грушевського, т. І, вид. 2, с. 395—397, і далі

згадану статтю 0. Як у бо вського. Русь зруйнувала багате місто Бердаа на р. Курі. Оку

нація Бердаа Руссю тривала понад шість місяців. Змусили Русь повернути два лиха: перше —

пошесть, що почалася від непомірного споживання Руссю овочів; друга — смерть ватажка.

На жаль, арабські джерела не подають ймення цього ватажка.



Два Олеги на cтopiнкax лiтопису Х століття 7

*

Бруцкуса про навертання ймення Ігоря на Олега і каже: „Із порівняння

різних текстів (літопису та інших джерел), можна, здається, зробити

тешер такий гіпотетичний висновок про взаємовідносини Олега і Ігоря.

Вони обидва могли брати участь в історично-відомому поході на Царго

род у 941 р.; але ж після цього невдалого походу Олег пішов до Персії

і там загинув у 943 р., а його територія "), близька до хазар, підпала знову

під хазарську зверхність; а Ігор примушений був цiлкoм oдмовитись од

участи в подіях південносхiдниx, звернув усю свою увагу на дніпрян

ську територію і в боротьбі за міцне опанування середньою Наддніпрян

щиною він там і загинув від деревлян в 945 р. “.

З приводу праці Ю. Бруцкуса висловивсь недавно О. Ю. Якубов

ський у статті „Ибн-Мискавейх о походе Русов в Бердаа в 332 г. =

943—4 г." (Визант. Временник, т. ХХIV), де дано критичне дослі

дження повідомлення про похід Руси на Бердаa. „Не подлежит со

мнению,— пише він,— что толкование текста (хазарського документа)

у Ю. Бруцкуса в основном правильно. Связь похода, описанного вьше

(у нашому фраґменті), с походом Руси на Бердаа в 943/4 несомненна.

Все у хазарского евpeя в его сообщении соответствует действительности.

Одно только смущает, что вместо Игоря, у него стоит Хальга-Олег. Как

зто могло случиться? Во всем точньй, как мог он перепутать имя Олега

с именем Игоря? Толкование Бруцкуса нас не удовлетворяет. Допустим,

однако, предположение, согласно которому упоминаемьій в хазарском

письме князь Олег есть один из воевод Игоря, которьій и пошел во главе

похода на Бердаa. (Зта точка зрения бьїла вьсказана проф. М. Д. Присел

ковьм во время обсуждения настоящего доклада). Если зто мнение соот

ветствует исторической действительности, то мь можем вполне согласо

вaть сообщение хазарского евpeя: „пал он и весь стан его" co словами

Ибн— Мискавейха: „среди убитьix бьіл и начальник их“.

Як ми бачимо, всі дослідники визнають автентичність нового документа

і ототожнюють похід Нlgu з походом Ігоря 941 р. Коментування дослід

ників виявили не всі деталі хазарського листа; але я не зупинятимуся

на них, маючи на меті висвітлити тільки плутанину ймення Олег та Ігор

і продовжуючи спостереження попередніх дослідників.

Початковий літопис у редакції, що її зберегли такі зводи, як Іпать

ський, Лаврентьєвський, дають тексти договорів Руси з греками. В дого

ворі 912 р. Олег зветься „великий князь Руский“. Так само на початку

літопису (6360 р.) після слів про начало царювання Михаїла читаємо:

„ТЬмже отселе почнемь и числа (тобто хронологію) положимь... А оть

перваго лЬта Михаилова до перваго лЬта Олгова, рускаго князя, лЬт 29".

(Лавр). Але І Новгородський літопис називає Олега воєводою Ігоря:

„И вьзрастьшю же ему Игорю, и бьiсть храборь и мудрь. И бьiсть у него

воевода, именемь Олегь, мужь мудрь и храборь“ (6362). Повідомлення

про похід Олега на Царгород пристосовано тут до 6430 (922 р.

*) На думку В. Пархоменка — Тмутороканська Русь.
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замість 911 р.) і знову зазначено другорядну ролю Олега словами „Прииде

Олегь кь Кьеву и ко Игорю, несий злато и паволокь и вино и овощь"").

Отож різні редакції літописів заховали пам'ять 1) про Олега князя (згідно

з документом-договором 912 р.), 2) про Олега воєводу, що йшов походом

на Царгород за наказом Ігоря.

О. О. Шахматов доводив, що у вступній частині I Новгородського

літопису ми маємо старшу редакцію початку „ПовЬсти временньixь лЬть".

Крім інших труднопців, що перешкоджають прийняти оці висновки акад.

Шахматова, зауважимо, що важко погодитися і з методологією доводів його.

Текста початку I Новгородського літопису (до 1016 р.) за Синодальним

списком ми не маємо: а той текст, що його уміщено у виданні Архео

графічної Комісії 1888 р., єсть текст списків пізніших за Синодальний:

Толстовського ХV ст. і інших. Переглянувши питання про зв'язок Нов

городського літопису та „ПовЬсти временньxь лЬть“, В. М. Істрін °) дово

дить, що Новгородський літопис має незалежно від „Повісти" свою попе

редню історію, що йшла в початковій своїй частині паралельно з історією

„ПовЬсти“. Дослідники літописів прийшли (м. інш. Шахматов, op. cit.,

108) до безперечного висновку, що відомості про початок руської землі,

про Олега, Ігоря, Святослава записано до літопису спочатку „без років".

Це й була, певно, перша редакція Київського літопису, де події відзна

чено було по князюваннях. Ще І І. Срезнєвський звернув увагу, що

в хронологічній таблиці князів, уміщеній під 852 р., є цілковита різниця

В лічбі років перед Святославом і після нього. На цій основі він обґрун

тував здогад про три циклі відомостей у літопису: один —до смерти Свя

тослава, другий до смерти Ярослава, третій — по ній. „Гадка, що одна

редакція Повісти кінчилася смертю Святослава, сама собою дуже при

вабна і ймовірна". (Грушевський. Історія Укр.-Руси, І, с. 559— 560). Коли

початкові події літопису треба було новим редакторам точніше розкласти по

роках, тоді, як бачимо з текстів Новгородського літопису і Повісти вp.

літ, зроблено це паралельно, скільки дозволяли матеріяли та дотеп редак

торів. Ліпшу хронологію маємо у Повісті, бо редактор її користувався

з візантійських джерел та тексту договорів. За гадкою В. М. Істріна,

текст договорів відомий був і редакторові I Новгородського літопису, але

він виключив їх, бо хотів дати коротко оповідання про події, що сталися

перед історією Новгородською (ор. сit. 76). Але з приводу цього

твердження можемо сказати, що редактор І Новгородського літопису,

безперечно, не знав тексту договорів. І справді, самостійно, встано

влюючи хронологію, він зачислив похід Олега на Царгород до 922 р.

тому, що не знав тексту договора Олегового 912 р. Так само похід

Ігорів помилково кладе він на 920 рік (6428) знову тому, що редакторові

*) Слова „и ко Игорю" мають характер пізнішої вставки (Ш а x м а т о в „Разьскания о.

древн. русских летописньїх сводах ". СПБ., 1908, с. 292).

*) „Замечания о начале русского летописания" (Изв. отд. рус. яз. и слов." 1921,

т. ХХVІ, с. 74—75).
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невідомий був текст договору Ігоревого. Треба звернути увагу й на те,

що оповідання про похід Ігоря в Новгородському літопису починається

словами: „Посла князь Ігорь на ГрЬкь Русь“. (В „Повісті: „Иде Игорь на

Грекь”). Новгородський літопис подає відомість, що не Ігор ішов на Цар

город, а послав Русь, певне того самого „воєводу Олега", що про нього го

ворить далі, роблячи помилку у хронології. Шахматов гадав, що редак

тор Новгородського літопису переробив Олега князя в Олега воєводу.

Ми можемо припустити інший висновок: існували два Олеги: Олег стар

ший, князь Київський, попередник Ігоря („вЬщий Олег“), і Олег молод

ший, воєвода Ігоря, що брав участь у поході 941 р. на Царгород з на

казу Ігоря. Цей висновок розв'язує непорозуміння з ім'ям Олега в хазар

ському документі.

На перший погляд, другорядна роля Олега „воєводи“ при князі Ігорі

суперечить тому, що в хазарському документі Олега звано „царем”. Але

з саг відомо, що ватажки варязьких дружин приймали титула „конунґа"

з обрання своїх дружинників. Сага про Олафа Тріґвасона про це опові

дає так: „Того часу був звичай, що сини конунґів, стаючи на чолі вій

ська, звалися конунґами, хоча вони ще й не володіли землею; тому вояки

дали Олафові ім'я конунґа.“ Так, певно, було і з Олегом.

, Варт нагадати, що „Олега воєводу“ знаходимо й у проложному житті

кн. Володимира, що збереглося в рукописному „Торжественнику" ХV ст.

(Рум. Муз. № 435). Там Олег з'являється як воєвода князя Володимира.

Він разом із Ждьберном, здобувши Корсунь, іде з Корсуня до Царго

рода, як посол князя до царів візантійських, сватати сестру їх "). Це

якийсь відгук діяльности в Криму Олега „воєводи" з середини Х ст.,

перенесеної через 40 років, на кінець Х ст.

Зробимо ще деякі примітки до тексту хазарського фрагмента.

Ю. Бруцкус надає значіння тому, що, за словами Льва Диякона, Ігор

після невдалого походу тікав із Візантії не до Дніпра, але до Боспора

Кімерійського, якраз до країв, що сусідять із хазарськими володіннями

в Криму. Це, справді, так. Але, коли вірити Льву, то й Святослав пови

нен був шовертати після війни з греками теж до Боспору Кімерійського.

А ми знаємо, що Святослав загинув якраз коло порогів. Пояснити по

милку візантійського письменника щодо Святослава можна тим, що він

любив повторювати свої loci communes. Наприклад, початок баталії

він разів 10 описує так: „затрубили в труби, і дано знака до битви".

Певно, він в оповіданні про Святослава повторив те, що відомо було йому

про втечу Ігоря.

Город Smkrс містить Бруцкус на східньому берегу Боспорської про

токи, „там, где впоследствии (?) бьіла Тмутаракань" "). Це доводить він

*) М. Хал а н ск н й, К истории позтических сказаний об Олеге Вещем. (Жур. М. Нар.

Просв., 1902, № 8, с. 306—307, 311).

*) П. К. Коковцов теж гадає, що Самкерч перекручено з Тмутороканя.
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на підставі того, що в листі хазарського царя Йосипа перелічено міста

хазарські, починаючи від Саркела, від сходу на захід, і Самкерч названо

меж Саркелом та Керчю. Проте, перелік цей маємо якраз у ширшій, але

непевній редакції листа Йосипа (з рукописів Фірковича). Грецьке місто

Таматарха існувало вже в ІХ ст. Правдивіше буде прийняти Самкерч

за Керч. Проф. Ю. А. Кулаковський у ст. „К вопросу об имени города

Керчи" (Харtacjp:2. Сборник статей в честь Ф. Е. Корша. М. 1896) при

йшов до висновку, що це ймення бере початок ще перед хазарами ").

Хазарський документ називає візантійських імператорів „македонськими

царями“, без сумніву, тому, що тоді царювала македонська династія.

Взагалі, в хазарському фраґменті маємо документа, цінного і важли

вого для історії старої України-Руси. 1

*) О. І. Соболевський гадає, що „Кьрчевь" від „кьрчь” чи „кьpxь“—горло, шия. („Русско

скифские зтюдь", Изв. Отд. рус. яз. и слов. 1926, т. ХХVI, с. 39-40).



*

д. І. 4 вРА мович.

1зБоPник СвятослАвА 1076 Року 1 ПАТЕРИКИ.

У складі Ізборника Святослава 1076 р. є декілька витягів „от пате

рика”. Аналіза їх може мати деяке значіння, щоб висвітлити загальне

питання про наші слов'янські перекладні Патерики "). На к.к. 234 зв.—

235 зв. (за 2 видан. В. III и м а н о в с ь к о г о. Варпш. 1894) читаємо: „Оть

патерика. PеЧе старьць. не премоудрли млитвь своєна многьими сло

весь да не на пь танине словесьною раздьвоитьсА oумь. єдино бо слово

мьздоимче бa oумоли”. За спостереженнями В. С. Преобра ж ен

с ь кого („Славяно-русскій скитскій патерикь. Опьiть историко-библіо

графическаго изслЬдованія“. К. 1909, с. 168), цю приповідку запо

зичено з. так званого С к и т с н к о г о П а т е р и к а, де можна знайти

таке місце: „Вьпросиша стери отца Макарія глаголюще, како должни

есмь молитися. ОтвЬща имь старець: нЬсть потреба много глаголати”.

На мій погляд, текстуальна залежність Із б о р н и к а від Патерика у да

нім разі досить таки проблематична, хоч і нема сумніву, що Скитський

Патерик, переклад грецького збірника "Адрбу 27ioу 3:3) ос", належить до най

давніших пам'яток нашого перекладного письменства: на нього поси

лається Нестор Літописець у свому житії Теодосія Печерського *). Ще

менше підстав добачати запозичення із Скитського Патерика у розділі

І з б о р н и к а під назвою „Го Златооустаaго о постЬ. Царь хотл притати

градь противьньихь отємлеть имь водоy и скоро прiиметь градь. так0

и правьдьникь хотли побЬдити динавола да прииметь пость” (к. 235).

Цей витяг знаходимо в тому збірнику „От различньїх книг св. Іоанна

Златоустаго", що його видав акад. М. Н. Сперанський у Додатках

до своєї праці „Переводньie сборники изреченій вь славяно-русской

письменности" (М. 1904): „Царь, хотЬи приЬти град противних, от(ь)єм

лeть им'ь воду, и скоро примит град: тако и правЬдникь, хотЬи побЬ

дити диявола, примит шость, и победит супостата своЬго диявола".

(с. 224). Щождо Скитського Патерика, то в тексті його зовсім інше:

„Рече авва Іоаннь Колов, яко апце вьсхотять врази града царя пріати

воду преже отьимуть брашно, и тако врази его от глада погибнут. тогда

*) Як ще мало досліджено це питання — див. І. Є р е м и н. „Зводний Патерик у пів

денно-слов'янських, українському та московському письменствах" — „Зап.-Іcт.-філол. відділу
ВУАН”, кн. ХІІ (1927), сс. 48—50. *а

*) Пор. мою працю , ЙзслЬдованіе о Кіево-Печерскомь ПатерикЬ", с. 137.
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повинуються имъ, тако и сласти чрева. aще въ постѣ иfвъ алчи живетъ

человѣкъ, врази изнемагаютъ от душа его“. (Рукоп. к. Муз. Київськ.

духовн. академії № 93, арк. 22. Порівн. В. С. Преображенський

ор. с. 168).

Скоріше можна визнати за витяг із Скитського Патерика розділі під .

назвою „Мосѣа скитѣнина“ (кк. 244 зв. — 246 “).

I збор н и к.

егда дшлизидеть отѣла идуотъ

с нею и ангели, сърѣтають же ю

и силы тьмѣ хотяще възбранити

неи ищюче аще оyпоимоуть чъто

въ неи wт своих дѣлъ зълыихъ. То

тъгда не англи боруться съ ними

нъ добраа дѣла аже сътвори дша

да огорожають ю отъ нихъ да не

косноуться, еи. егда же оyбо по

вѣДАть дѣла епа, тогда поидоуть

прѣдъ нею англи дондеже оузь

рить ба съ веселиємь, то тогда

въ тъ часъ забоудеть дшавьсакъ

троудъ свои и вьслко дѣло жи

тина сего. Да и мы оyбо братике

сътворимъ силою своею. дѣлающе

доброе въ житии семь малѣмъ

и прѣжде съмършимъ дѣло наше

отъ вьслкого дѣланига зъла огрѣ

бающесл. Некъли како възможемъ

спcтися отъ зълыихъ и отъ гря

Доущихъ на ны оyзpАть бо ны вься,

ВеЦИ И ВЪЗИЦЮТЬ ВьСАКОГ0 дѣла

нашего. зъли бо соуть и не мило

стиви. Блженъ оyбо есть иже

обрѣтесм. не имыи ничъсоже отъ

нихъ по и стиньныимь покагани немь

оцѣсти себе зане радость емоу

и вѣньць и покои бес коньця боy

ДeТЬ.

Ск и т. пат е р и к.

Егда бо дша изыйдетъ отъ тѣла,

идутъ с нею аггели; срѣтают же ю

силы тмѣ, хотяще възбранити ей,

ищущe aще что оyбо имут в ней

от свого тогда не аггели борются

с ними, но добрая дѣла; taакоже

сътвори та ограждают ю от нихъ:

да не коснутся ей. Егда же убо

убо побидят дѣла ея, тогда пой

дутъ пред нею аггели, дондеже

узрит бога съ веселіемъ, тогда

въ той час забудет душа всякъ

трудъ свой, и всяко дѣло житія

своего. И мы убо братіе да ство

римъ силою своею, дѣлающе добро

въ малѣм семъ житіи, и прежде

сътворимъ дѣлома от всякаго зла

огрѣбающеся, еда како възможем

спастися от злыхъ рукъ, прійду

щихъ на ны въ всякой вещи,

и взыщутъ всякаго дѣла нашего,

злы бо суть и немилостивы. бла

женъ убо есть иже обрѣтеся не

ИМЫй НИЧТоже ОТ НИХЪ, НО ИСТЫМ

покаяніемъ oцисти себе измлада

и съхрани, зане радость ему и вѣ

нецъ и покой без конца будетъ...

(Рукоп. к. Муз. К. Д. Академіи

Nº 93, к. 183).

Збіг, як бачимо, безсумнівний й певний, але я не беруся обстоювати,

що „Слово отца Моисея, в скитѣ суща, к отцу Пимену“, з якого кори

") На гадку І. М. І ва кіна („Князь Владиміръ Мономахъ и его поученіе" ч. І. М.

1901, с. 15), це уривок із житія Івана Милостивого.
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стується редактор нашого I з б о р н и ка, становить органічну частину

Скитського Патерика. (Пор. і В. С. П. р е о б р а ж е н с ь к и й, op. с. 188).

Сліди запозичення з другого перекладного Патерика, А б ет к о в о г о

('Атор84ратотбу Атіоу тербуто»), являє собою розділ, що має назву „НЬко

его старця, о постЬ" (кк. 239—241).

А б ет к о в и й п а т е р и к.

Вопроси авва Іосифть авву Пи

мина о шостЬ глаголя: како подо

1з б о р н и к.

Вьпроси его паки иосифть как0

подобаюсть поститисА. и рече оць

поуминь. азь хощю падоущаaго по

вьсА днй мальмь же не нандоу

щагосА до сьiти. ЦівЬща кмoу

иосифть. кгда бЬ оунь пощаше

ли сл чресь днь оче. гла емоу ста

рьць. в истиноy и три и четьри

дни и си вьсА искоусиша старьци

нако сильни и обрЬтоша тако доб

рЬює К-СТЬ П0 Всл ДНИ пасти не д0

сбіти жє й прЬдаша жє н8.мтб

(поутьl церьствин нако льгокь єсть.

бает поститися? ОтвЬща старец:

азь ХоIПу По вся дни мало ясти,

не насьщатися же. Глагола Іосифть:

а егда юнь бьiль еси, не постиль

ся ли еси по два дни? ОтвЬща

Піминь: воистинну постихся не

точію по два дни, но и по три дни,

и по цЬлой недели, но вся сія ве

лицiи отць искусивше, обрЬтоша,

яко добро есть на всякь день мало

вкушати, то бо есть путь царскій,

як0 легчайшій и удобнЬйшій, до

умь не превознесется *).

До Абеткового Патерика, як до джерела, належить перша половина

розділу, тільки в Патерику це приповідки не отця Пимена, а матері

Синклітикії.

І з б о р н и к.

Глаше старьць: ксть і ворога

Простьрто попценик. ибо оученици

сего се творАть. како оубо разоу
-а *w2

мЬюємь бжик цpьско пощеник. моу

чительско же и неприназнино тако

же 0ученик ти вьсе лЬто. єдинь

каноньшостоудатибьваєть.ничерсх

дни постисл, ни черсь в нь вь по

добоу противоy силЬ ни чресь

днь. нь по вся дни и по малоу

а не вьдаисА лисЬи пищи дроу

гoици бо многь брашьнь разо

А б ет к о в и й п а т е р и к.

Также говорила. И врагь уста

Н0ВИЛТЬ СВ0e П0ДВИжничеств0, и ег0

ученики подвизаются. ЧЬмь же

различить намь божественное ицар

СК0e ПОДВижничесТВ0 0т ДемонскаГО

и мучительнаго? Явно, — умЬрен

ностію. Во всю жизнь свою неиз

мЬнно сохраняй правило поста.

Не постись четьре или пять дней

сь тЬмь, чтобь потомь разрЬшить

на множество яствь. Ибо неумЬ

ренность всегда гибельна. Ть юнь

и крЬпокь,— постись, ибо прійдеть

') В рукоп. к. Троїцької лаври № 701, 1469 року, цих приповідок чомусь зовсім немає;

тому я примушений користуватися з Четьїх-Міней Дмитра Ростовського під 27 серпня

СІ вид. 1705 р., к. 766).
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Iзборн и к.

рити ти силоу. Се оyбо от врага

кесть и вьсьде лихага ёдь есть Гоу

бительна ни одиною же си ороу

жъе погоуби. да не нагъ обрА

щешисли на брани побѣженъ боy

деши оружъ!е бо наше есть тѣло

а дша храбъръ оже прилежить къ

тръбованию oунъ сыи съдравъ

постис.А. придеть бо ста рость

съ немощъю. Іегда можеши съкрЫи

и брашъна да въ немощи обрл

щеши (239 зв. — 240).

А бет к о вий пат е р и к.

старость, а съ нею и немощь..

И так, пока ты въ силахъ, соби

рай сокровище отъ пищи, чтобы,

когда ослабѣешь, найдти тебѣ покой.

(„Достопамятныя сказанія о под

Вижничествѣ святыхъ и блажен

ныхъ отцевъ“ М. 1845 с. 273).

Нарешті є в І збор ни к у й витяг із того найбільше загадкового

грецького Патерика, що у слов'янському перекладі надписується Єру

с ал им съ к и й ").

I збор н и к.

... Обрѣтохъ главизноу зѣло

въ исконьныихъ книгахъ очьскихъ.

Отърекъ бо сл нѣкто мира, женоy

имыи и дъщерь не хрьщеноy обаче

хрьстьянъ бѣ раздѣли же имѣние

свое на г части оумѣрши же дъ

щери его не кръщенѣ, за дію ея

въда оць съ нищиимъ часть кн

НСЦе Жe ЖeНЪНЮ ЧaСТЬ И СВОЮ.

Не пръста же бамол» за ню, приде

же къ немоу гласъ моллщюся

нємоy: ако кръстися дъщи твота

и не тоyжи (К.к. 247 зв. — 248).

Єрусал. пат е р и к.

Глаше старець ако блше нѣкто

из мира изшелъ имѣл женоу та

кожде и Дперь соглашеноу добаче же

Христіаница, раздѣли же имѣніа

свод на три части преставльши

жесA дщери ёго тако доглашенннѣ.

помощи ради и uзбавленіа ДaДе

чАсть ел нищіимъ tiіць. к томоу же

И ЧАСТЬ ЖeНЫ СВОРА И СВОЮ Не

престаапе же молл ба у неи, молж

щоyжесA ёмоу пріде емоу глас гл.А.

fАКО кретися дщи твоы не скорби.

(Рукоп. Троїцьк. лаври Nº 701,

к. 191 зв.)

Iзборник Святослава 1076 р. може свідчити, що вже в той час у нашому

письменстві були переклади трьох грецьких Патериків— тих, що нале

жали колись до складу „Великого Лимонаря“: С к и т съ к ий, А бет ко

") Дещо про цей Патерик див. у книзі В. С. Преображенсь к о го, с. 29 і д., а також

у моїй праці „Изслѣдов, о Кіево-Печерск. Патер., сс, 137—138.
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в и й і Є ру c а лим с ь к и й *). Заслуговує на увагу й те, що Патерик

найменовано „исконьнья книгь отьчьскья“ (к. 247 зв.). Дарма, значить,

акад. М. К. Ні к о л ь с ь к и й нещодавно запевняв, що „в глубокой

древности отеческими книгами назьiвались не Патерики, а отеческие толко

вания на Ветхий и Новьій Заветь". (К в о п р о с у о с оч и н е н и ях, п р и

п и с ь в аем ві х Кирил л у Фил о с оф у— „Извест. по русск. язьку

и словесн.“, 1928, т. І, кн. 2, с. 448).

*) Абетковий і Єрусалимський Патерики, на думку вчених дослідників, постали не ра- -

ніше, як у ХІІІ — ХІV віці. (Пор. І. Є р е м и н, op. с. „Записки", кн. ХV, сс. 75—76).





1. 1. Ф.Етисов.

українські рукописи збірки ю. а. яв0рського.

Збірка рукописів Ю. А. Яворського, що її придбала Рос. Публічна

Бібліотека р. 1917, складається з 62 №№, з них 33 нумера українських

рукописів, 27 російських та 2 латинських. Крім того, ця збірка ще

містить у собі 5 грамот: 1 українську, 3 польських і 1 латинську.

Майже всі українські рукописи цієї збірки Ю. А. Яворський ви

віз із Галичини, або Угорської Руси; деякі написано в самій Галичині, або

Угорській Русі. Оглядові цих українських рукописів ми й присвячуємо

нашу статтю.

S 1. Насамперед тут впадають в око Дві Є в а н г е л і ї т ет p pp. 1621

й 1631 (№№ 31 і 30). Перша Є в ан гелія (№ 31) з трьома українськими

записами: 1) „Изволеніем Отца и поспЬшеніем Сьна и стьвpьшеніем

св. Духа исписана бьiсть сіа книга Евангеліе тетро вь селЬ М и ли к у

рукою многогрЬшнаго раба Божia М и х а ил a Л о д и н к о в и ч а, а списал

eи наимено у АндрЬя у Креничака у Милику у его дому року Божего

1621. Котрую книгу вьшеглаголемую купил ей Васко ШолтьсЬй

старого небощика Шолтьica по прозвиску Чорногуза на имено Игнат

и купил ей до села Милика, до церкви заложенія храму свв. бесребрь

ник и чудотворец Козмь и Даміана за доброе здравіе своe, и за доброe

здравіе маткь своeи Марушкь, и за доброе здравіе братув своих, и за

доброе здравie cюстрь своих, и за доброе здравie вшиткьїх родителій

своих имярек и преставльшихся т. е. умерльїх родичов своих по

именом отца своeго Игната и стрька своeго Яцка и брата Семена

и сюстр своих и вшьткьїх родителій преставлшихся по именом их

имярек. А котрьій священик с той книгь будет xвaлу Божію отпра

вовати, повинень за тьix всЬх вьiшeиописаньіх Господа Бога просити“

(к. 120 зв.). 2) „Кторую книгу купил Васко ШолтьсЬй старого небощика

Милицкого Шолтьica Игната за злотьiх оденанцять и заплатил ей оуцти

вьми и зацньми грошми своими власньїми“ (к. 208). 3) „Я Петрь ПрьзвЬ

терь Милицкій пожьчаю Евангеліе святоe до церкви Верхомскои до часу

малого, а потьм абь бьла назад отдана до церкви Милицкой року Божь

его 1731, мЬсяца ноемврія дня 3“ (к. 70) *). Зміст звичайний, з реєстрами

розділів й передмовами, окрім Єв. від св. Матвія. Кінця Єванг. від Іоана

*) С. „Верхомля" Новосандецького пов., в Галичині, де й придбав цей рукопис Явор

ський навесні р. 1908.

Збірн Лен. Т-ва.—2.
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бракує. Др у га Євангелія (№ 30) має такий запис: „Изволеніем

Отца и посцьшеніем Сьна и сьвpьшеніем Св. Духа исписана бьiсть сiа.

книга наимя Евангеліе престолное, рекомое тетрь, року Божіего 1631

рукою многогрЬшнаго и малоумнаго раба Божia М а к с и м і a У ли ць

к о г о, ді а к а См е р е к о в с ь к о г о. А сію книгу наимя Евангеліе пре

столное купила Шолтьска, княгьня Квятонская за злотьix 18 ку храму

и заложЬню церкви святой великой мученицЬ Парасковгьи— Пяткь, т. е.

до церкви Квятонской напрeд за преставльшагося раба Божіа Іакова

малжонка своeго Шолтьса Квятонского, потом за свое здоровя и за отпу

щеніе грЬхов и зь своим малжоньком другьм и зь своим сьiном Лесом.

А кьторьій священникь святьх книгь буде справовати и людiи научати,—

повинен Господа Бога просити вьщшереченьх, а тьiи книгь не имают

бьiти отдалень от той церкви на вЬкь до пришествіа Христова. А вь,

честнiи отци и четци писма святого, чтЬте; исправляйте, если бьм ся где

омьiлил или описал, или с кьм загварил, альбо пересмотрил, албо за

мьслил, чтЬте, исправляйте и своим розумом докладайте a мене грЬш

наго не кльнЬте, также не будете проклятiи. Амин арип Максимій Улиць.

діака Смерековського рука власная“ (к. 166 зв.). Тут, як звичайно в єван

Геліях, маємо попереду „Сказаніе приемьлящее вьсего лЬта число єван

Гелское...“ та показник євангельських читань, а далі йдуть тексти єван

гелій з реєстрами розділів і передмовами Теоф. Болгарського, але реєстра

до євангелії від Іоана бракує, як бракує і кінця цієї євангелії. Цей

рукопис має вартість для історії українського мистецтва ХVII-го в.

На першій дошці його оправи смальовано фарбами розп'яття з божою.

матір'ю і апост. Іоаном обабіч, поверх його св. дух у подобі голуба,

а по кутках чотири євангелicти; окрім того, у цьому рукописі маємо

заставки й мережані літери в фарбах. Маємо ще У гро-р у сь к и й у ри

В ок є в ангел і ї, півуст. ХVI в. (№ 58) з нотатками до тексту на берегах

ХVІ та перш. полов. ХVII в. Далі А по стол т е тр, півуст. ХVI в. (№ 1),

він містить у собі текст „ДЬяній" (початку бракує, починається з зачала

29 В П0неділок 5-го тижня) і тексти „Посланій" із „сказаніями". Потім

У с та в цер к о в н и й, півуст ХVІ—ХVII вв. найпізніше р. 1619 з запи

сом по листах на берегах: „В лЬто от сотворенія мира 7127, а от еже по

Плоти рожества Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа 1619 мЬсяца

Марта 7 дня, сию книгу рекомyю Уставь купила раба Божіа Марія Мель

ничка По отци Кандилишянка до церкви заложеня преподобнья матере

Парасковiи в селЬ Б В л о й "), на честь и хвалу Господу Богу и пречи

стой Матери Божой и всЬмь святьм, в маетности их милости панов Бел

Зецкихь за отпущеніе грЬховь преставльшагося раба Божія Иоанна

Малжонка своeго вЬчне и не порушне под неблагословеніем и клятвою.

сВятьix отець 300 и 20. Хто 0ь мЬл албо ся важил Сез волЬ и благосло

*) В цьому с. „БЬлой", Русько-равського пов. в Галичині, і придбав цей рукопис Явор

ський у лишні р. 1913.
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венія братства церкви тутейпей БЬленской взяти и на свуй пожиток

обернути. А eднак то собЬ и потомкомь своим варую о тое, чого Боже

не дай тут в той церкви абь бьла УнЬя, волно ми будет тую книгу

от церкви взяти, и где инде до иншей церкви под благословеніе свя

тЬйшаго вселенскаго патріархи отдати" (к. к. 6 зв. — 18) "). Цей рукопис

містить у собі: саме Устав, поділений на 66 розділів: „МЬсяцесловь“;

„Указ оставшим апостолом і евангеліам непразднуемьім"; „ПослЬ щованіе

четьредесятниць и пятидесятниць, и поста свв. апостоловь"; тропарі;

таблиці: „Ключ алфа на 532 лЬта”, „Рука Дамаскинова”, „Граница муд

рая Седмаго сьбора“, „Седмочисленик", „ Лунное теченіе на 19 лЬть" і т. п.

Рукошис має заставки в фарбах і з золотом. Особливо інтересна П і с н а

Тр і о д ь, півуст. ХVII й ХVIII в. (№ 2). У рукопису бракує початку

та кінця і він кінчається крестобогородичним на 7 пісні. Тут, у тій ча—

стині, що належить до ХVІІ-го в., маємо синаксарні читання не звичай

ною церковно-слов'янською мовою, а лі гературною українською мовою.

Це ті самі читання, що в Київській друкованій Тріоді р. 1627, тільки їх

тут менше, а саме; 1) Синаксар в нед. митаря й фарисея (к. 1); 2) В су—

боту пущальну, про пам'яті померлих (к. 7); 3) В нед. пущальну, про друге

пришестя Хр. (к. 19 зв.); 4) В суб. сирну пам'ять свв. (к. 72); 5) В нед.

сирну, про вигнання Адама (к. 82); 6) В суб. першу вел. посту, про чудо

св. Федора Тірона (к. 163); 7) В нед. першу в. посту, Православія (к. 173).

Далі вже немає українських синаксарів. „Житіє" Марії Єгипетської

(к. 289 й к. 300) та „Синаксарь великаго канона" в середу 5 нед. посту

вже писано церковно-слов'янською мовою, як звичайно. Текст і мова укра

їнських синаксарів цілком тотожні з текстом відповідних синаксарів:

Київської Тріоді. Синаксар Православія різниться від інших синаксарів

тим, що є в ньому, супроти грецьких і передніконівських Тріодей те

кстуальні вставки. Ці вставки запозичено без жадних відмін із твору

Петра Скарги „Roczne dzieje Коscielme" *).

S 2. Українська література, супроти літератури московської, була

небагата на агіографічні пам'ятки. Цей брак у ХVII в. навіть доводи

лося надолужувати вживанням польских „житій", а саме „Zywotów swie

tych” Петра Скарги, дуже популярного на Україні письменника в ХVІ —

ХVII вв. Через те шам'ятки агіографічного змісту нашого зібрання особ

ливо інтересні. До них належать „житія" в Прологах, а також „житіє“

преп. Онуфрія, пустельника єгипетського, в одному збірнику (№ 53),

що про нього скажемо нижче. Маємо два П р о л о г и за вересень—лютий,

півуст. ХVI й ХVII вв. Перш и й Про л о г р. 1579 (№ 4) має запис

скорописом на березі: „Списася сия книга Пролог Іля шо м Тур

* ) Цей запис видано у книзі А. С. ІІ ет р у ш е в и ч a: „Свoдная Галицко-русская,

. 1фтопись”. Львів 1874, с. 55,5, але з 11oмилками.

*) Див. Акад. В. М. II е р е тц. , Українські синаксари в Київських та Львівських Тріо

дях ХV—ХVII вв." (Науковий збірник за рік 1925, 1926) і нашу розвідку. . Петро Скарга

та Тарас Земка". (Збірн. Істор.-Філол. відд. ВУАН. № 74, 1928).
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ко в и ч о м... року Божия по воплощеніа 1579, мЬсяца фев. дня 28 на свя

того мученика Нестера в суботу сиропустну“ (к. 206). У рукопису маємо

ще численні українські й латинсько-польські нотатки та чорнильні

малюнки на берегах (Богдан Хмельницький тощо). Із статтей тут впа

дають в око: страсть св. Вячеслава, кн. Чеського, 28 вересня (к. 5 зв.)

і стаття під 7 січня: „Вь той же день пренесеніе честнаго крьста Іоанна

Крестителя деснья его рукь в Русь от Цариграда..." „... иже принесень

бьiсть вь град Великьій Кіевь при князи ВолодимирЬ МономасЬ вь лЬто

1092...“ (к. 184 зв.). Др у ги й П р о л о г р. 1633 (№ 5) з польським

записом: „ Wypisama ...ksiega maymie Рather., albo zywoty swietych

przez S te p h a n a N і z у n k o w s k і e g o anno Domini 1633 Decembra 14“

(к. 38 1 зв.). Тут маємо „пам'яті“ українських і слов'янських свв.: вбив

ство св. Гліба, 5 вересня (к. 12); св. муч. Людміли Чеської, 16 вересня

(к. 33 зв. — тільки заголовок); св. Вячеслава Чеського, 28 вересня

(к. 54 — тільки заголовок); „Св. муч. Георгія священіе церкве его пред

вpaть св. Софia", 26 листопада (к. 174). Під 7 січня тут також маємо опо

відання про перенесення з Царгороду до Києва пальця св. Іо. Христи -

теля р. 1092 (к. 261 зв.).

S 3. Учительні Євангелії та збірники „казаній" збігаються між собою

в тому, що торкаються тих самих тем, і часто ми знаходимо у збірни

ках ті самі „казання", що в додаткових, а то і в основних статтях Учит.

Євангелій. Ці пам'ятки дають інтересний матерiял для досліджування

красномовства на Україні —тема, що й досі шукає собі дослідника.

У збірці Ю. А. Яворського маємо 10 У чи т. Є в ан гел і й ХVІ—ХVIII вв.

(№№ 12—21). :

1. У чи те л ь н а Є в ан гелія, півуст. ХVІ—ХVII вв. (№ 12) містить

у собі: „Предмова кождому человЬку хрестианскому...“; „Поученіе в нед.

о МьiтарЬ и ФарисеЬ; В нед. „о блудномь сьїнь“; В нед. „Мясопустную“;

В нед. „Сьропустную“; В нед. 1 в. посту; В нед. 2 в. посту; В нед. 3

в. посту; В нед. 4 в. посту; В нед. 5; В нед. 6 „ЦвЬтную“; В нед. на Велик

день; В нед. 2 „о 6oмЬ“; В нед. 3 „о мироносицахь“; В нед. 4

„о разслабленномь"; В нед. 5 „о Самаряньінь“; В нед. 6 „о рожденнЬмь

слЬпци"; В нед. 7 „свв. отець". В нед. 8 „на сошествіе Св. Духа" та у всі

32 нед. „по всЬxь святьixь". До дат к о в і статті: 1) „Поученіе в нед.

предь Рождествомь“; 2) В нед. 5 „по РождествЬ“; 3) В нед. „предь Креще

ніемь“; 4) В нед. „по Крещенiи“; 5) „на Успенie“; 6) „на Вознесеніе";

7) „на Рождество ДЬвь Марiи"; 8) „на Рождество Христово", кінця

бракує.

2. У чи т. Є в а н г. півуст. ХVI—ХVII вв. (№ 13) з малюнками й нотат

ками на берегах, здебільшого польськими. Початку бракує. Починається

на початку слова в нед. „о блудномь сьiнЬ". Відміни від попередньої

Учит. 6в. (№ 12) ось які: 1) Після Слова у нед. 5 в. посту тут маємо

Слово в суб. Лазареву „0 Лазаревом воскресенiи"; 2) Після Слов і в нед.

н і Пасху тут іде „ Поученіе в понед. СвЬ глой НедЬли"; 3) Після Слова
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нед. 6 після Пасхи маємо Слово „на Вознесеніе“; 4) Немає нед. 26

„по всЬхть свв. ". До дат к о в і статті: 1) „Поученіе в нед. предь

Воздвиженіемь“; 2) В нед. „предь Рождествомь"; 3) „по РождествЬ";

4) „шредь Крещеніемь;“ 5) „по Крещенiи"; 6) „Евангеліа празник наро

читьмь Господским и иньїх свв. "; 7) , на обрЬзаніе Господне"; 8) „на

Крещеніе"; 9) „на СтрЬтеніе"; 10) „на БлаговЬщенie“; 11) „на Преобра

жeнie“; 12) „на Успенie“; 13) на Рожд. пресв. Богородиць"; 14) „на Воз

движеніе"; 15) „на Єванг. общее святителямь“, кінця бракує.

3. Учи т. є в ан г., півуст. ХVII в. (№ 14) з нотатками на берегах,

здебільшого польськими. Початку бракує. Починається з кінця слова

в нед. „Сьропустную". Від Учит. Єв. № 12 три перших відміни ті самі,

що й у попередньої (№ 13, відм. 1—3). Окрім того тут: 4) „Поученіе

в нед. 4 по всЬxть свв.“ — не все і 5) немає слова „в нед. 5“. Далі тут

перемішано основні й додаткові статті: після нед. 29 маємо: „Поученіе

вь нед. свв. праотець", „предь Рождествомь“, „по РождествЬ“, „предь

Крещеніемь", та „по Крещенiи" а після того йдуть слова в нед. 30, 31

й 32 „по всЬх свв.“ й „Поученіе в нед. предь Воздвиженіемь“, кінця бракує.

4. У чи т. Є в анг., півуст. ХVII в. (№ 16) з записом: „Року 1604,

мЬсяца іюня в НЬжанковичох сентреликовано Евангелie сіе. Игнатій По

пович, слуга вставичньій и дЬлател книжньій и прочая рукодБлій.

Братіа прощайте“ (к 273 зв.). Початку бракує. Починається з кінця слова

в нед. 4 в. посту. Від Учит. Єванг. № 12 три перших відміни ті самі,

що і у попередніх (№№ 13 и 14) та ще ось які: 4) Після „Поученія“

у нед. 6 в. посту, „ЦвЬтную“ тут маємо: „В четверток Велiи страсти

Господа нашего“; 5) Після „Поученія" в понед. „СвЬтлой недЬли“ йде

„Поученіе в вторн. СвЬтл. нед“; 6) Немає „нед. 23 по всЬxь свв.“ Тут

маємо ще реєстр додаткових статтей. До д а т к о в і статті ось які:

1) Казання на пам'ять св. Сімеона Столпника; 2) „на Рождество пресв.

богородиць “; 3) в нед. „предь Воздвиженіемь"; 4) „на Воздвиженіе“;

5) „на преставленіе ап. Іоанна Богослова"; 6) „ на Покровь“; 7) „на память

преп. Пяткь — Параскевь“; 8) „муч. Димитрія“; 9) на собор. арх. Миха

ила“; 10) „св. Николь"; 11) в нед. „предь Рождествомь“; 12) „на Рожде

ство на утрени"; 13) „св. муч. Стефана"; 14) в нед. „по Рожде

ствЬ"; 15) „на ОбрЬзанie"; 16) в нед. „предь Крещеніемь; 17) „на Крещеніе"

18) „по крещенiи"; 19) „на СтрЬтеніе“; 20) „на свв. 40 мученикь Севастій

скихь“; 21) „св. Олексея, человЬка Божіа"; 22) „св. муч. Георгія"; 23) „св. Ону

фрія"; 24) „на Рождество Крестителя Іоанна“; 25) „св. прор. Ілiи“;

26) „на Преображеніе“; 27) „на Успенie“; 28) на „Еванг. общее святите

лям“; 29) „Слово свв. апостоль о постЬ и молитвЬ“; 30) „св. Аeaнacia,

еп. Александрьского о св. Троици и о вЬрЬ"; 31) „Упоминаня наука

св. вел. царя Константина ко крулем и паном, великим воеводам и вряд

ником и вшелеким судіам сей землЬ“; 32) „ПриповЬсть и упоминаня

от болгарских книг о богатьх и немилостивьix людех“; 33) „при Мал
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жонствЬ“; 34) „на день погребу человЬка христіанского“; 35) „о суд

НОМ ДНИ". *

В цих 4-х Учит. Євангеліях основні „Поученія“ належать взагалі

до одної редакції і збігаються між собою текстуально.

5. У чи т. Є в а н г., півуст. ХVI—XVII вв. (№ 15) із нотатками

і малюнками чорнилом на берегах. Початку бракує. Починається з сере

дини слова в нед. 5 „о СамаряньінЬ“; немає слова в нед. 30 „по всЬх

свв. “ Додат к о в и х статте й 32. Проти попередньої (№ 16) тут немає

10 слів: №№ 3, 5, 13, 23, й 28—33, але ми тут маємо 7 слів, що їх немає

там, а саме: слово „на введеніе вь церковь пресв. Богородиць “; 2) „на

Рождество, на літургіи"; 3) „на БлаговЬщенie"; 4) „Слово о св. ап. ПетрЬ“;

5) „Страсть свв. Макавеев“; 6) „Десятеро Божіе приказаніе, иже сам Бог

написа мЬзиньїм прьстом на мраморной скрижали и дал. Моисею"

і передмова до нього містить 10 заповідей і „Поученій" до них; 7) „Слово

о страсти Іс. Христа", кінця бракує.

В цій Євангелії деякі „поученія“ збігаються текстуально з „поуче

ніями" попередніх Євангелій, а інші відрізняються.

6. У чи т. Є в а н г., півуст. ХVI—ХVII кв. (№ 17), з українськими

й польськими нотатками на берегах, має ось який запис: „Сію книгу,

наимя Евангеліе учителное, купил есмь священьйерей Логин и женою

своею Феодосию за свои власнья пЬнязЬ, купил есмь в селЬ ДаниловцЬ

у священнагоepeа Андрея, дал ем за ну 5 злотьix маньїть полской, ли

чачи по тридесетЬ грош, за свое здравие и отпущеніе грЬхов" (к. к. 57—

61). Рукопис починається з нед. „о МьiтарЬ и ФарисеЬ“. Основні статті

тут маємо ті самі, що в Учит. Єв. № 12. До да т к о в и х статте й 23.

Проти Учит. Єв. № 16 тут немає 19 слів: №№ 1, 5, 8, 12, 13, 15, 20, 21,

23—25 й 28—35, але маємо тут 7 слів, що їх немає там: 1) „Поученіе

в нед. по Воздвиженiи“; 2) „Поученіе вь нед. свв. праотець"; 3) „Слово

на Рождество", на літургії; 4) „Поученіе на БлаговЬщенie“; 5) „Слово апп.

Петру и Павлу“; 6) „Десятеро Божіе приказаніе, еже Господь написал

на скрижали каменной и дал пророку Моисeови на горЬ СинайстЬй"

і передмова до нього; це та сама стаття, що й у попередньому; 7) „Спо

вЬдь по вся дни и в недЬлю человЬком“.

7. У чи т. Є в а н г., півуст. ХVІІв. (№ 19), з інтересним записом писця

рукопису: „Христос есть конець и зачало. Тройце святая нераздЬлимая,

слава тобЬ. Радь заяць, што вьбЬг ку рЬцЬ, так и писарь рад бьваеть

послЬдней строцЬ. Вьписана и скончана сія книга, зовемая Евангеліе

учителное, от четьpexь евангелистов избранная и многих божественньixь

писаній, и предана есть ко наученію на кождую неделю и святьм хри

стоименитьм людем. А вь, духовньiи станове: всякій чинове священиче

скій и чepьноризкій, иноцькій и дияконскій чин, сію книгу читайте,

а поправуйте, а вь розумЬвайте, а докладуйте своими мудростями, а от

Бога вам данньй, чтите, а мене не кльнЬте, любоем не дописал, альбо

преступнихь, альбо описах проше пращайте, котроe cя вам слово не по
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добаеть, вьзмЬте звяжите, вь огнь вьверьзЬте, нехай сьгараєть, чем очи

смотрячися ку долу, а мьсль на гору. Але вь, духовньiи станове, сію

книгу читайте, до боязни Божей побужайте христоименитьixь людій,

-бо вь есте соль на столЬ, яко соль обоняет, чимь ся осьляеть; вь есте

жродлом во вшелякихь речахь, не будЬте лЬниви в сумлЬню затвердЬльiи,

яко оной слуга. Которьій сію книгу будет имЬти, п. п, да молит Бога за

раба Божіего Евстафия и за родичов его: Василия и родички его Марiи,

всЬxь от вЬков. — А повиньна тая книга в почесности бьти, благословен

ньій той домь, Где будеть, в которомь есть и нехай будеть. Аминь"

{к. 256). Окрім цього запису, тут маємо ще записи на берегах по карт

ках, але дуже неакуратно й безграмотно написані. Вони не читаються

цілком через те, що картки обрізано, а частину одного запису витерто:

„Року Божіего 1682 прішоль...“ (к.к. 300—301); „Року Божого 1700 та

і еже и сьїнь его Іоань своa отправити eи за свое отпущеніе грЬхов и

женою своею Маріею и отдает eи ко церкви. Читателе, чтите, а Господа

Бога просите за нась“ (к.к. 133 зв. — 151); „...1702, мЬсяца септембрія

дня 23 сия кзошка, назьвана Евангеліе учительна, куплена до церкви...

за гроши громадськи...“ (к.к. 47—100), У рукопису бракує карток спо

чатку, наприкінці й у середині. Він починається з кінця слова в нед.

„о блудномь сьiнЬ". Основні статті тут ті самі, що в Учит. Єванг. № 12.

До датко в и х статті в 34. Проти Учит. Єванг. № 16 тут немає 11 слів:

NN, 5, 12, 23, 24 й 28—34, але тут маємо 10 слів, що їх там немає,

а саме: 1) Слово „на Рождество Христово", на літургії; 2) Слово „на Бла

говЬщенie“; 3) „Слово преп. Макарія о исходЬ души“; 4) „Страсть апш.

Петра и Павла“ і „Поученіе апп.“; 5) „на вьведеніе вь церковь пресв.

Богород. “; 6) „Десятеро Божіе приказаніе, еже сам Бог написал мЬзин

ньмь своим перьстом на двох каменньixь скрьжалех на горЬ Синайстей

и дал угоднику своему Моисeови“ і передмова до нього— та сама стаття,

що й у попередніх; 7) „Указаніе Апостолом и Евангеліям на литрьгіи

недЬльньімь“ — таблиці, кінця бракує; 8) „Поученіе вь нед. свв. праотець“,

тільки заголовок з покликанням на нед. 28 „по всЬxь свв.“, так само,

як і в Учит. Єванг. № 14; 9) Слово „в суботу Лазареву“; 10) Слово „на

Вознесеніе“.

8. У чи т. Є в а н г., півуст. ХVII в. (№ 18). Початку бракує. Почина

ється з кінця Слова в нед. „о Мьтар% й ФарисеЬ". Проти Учит. Єванг.

№ 12, маємо тут ось які відміни від нього в основних статтях: 1) Немає

Слова „в нед. Сьропустную“; 2) Після Слова у нед. 5 в посту маємо тут

Слово в суб. Лазареву; 3) Після Слова в нед. „ЦвЬтную“ маємо: „Вь чет

вергь страсти Христовні“; 4) Після нед. на Великдень іде „Слово в понед.

на Воскр. Господне". Додат к о в и х статте й 20. Проти Учит. Єванг.

№ 13 тут немає одного слова —№ 15, але маємо 6 слів, що їх немає там:

1) Слово „на Вознесеніе"; 2) „Поученіе на погребеніе правосл. христ.“;

3) „преп. муч. Парасковiи“; 4) „ арх. Михаила“; 5) „Поученіе вь нед. свв.

праотець"; 6) „Сіа ефистоліа по вся неделЬ поученіе миру“, кінця бракує.
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В останніх 3-х Учит. Єванг. (№№ 17, 18 й 19) більшість „Поученій“

різниться текстуально від попередніх Євангелій.

9. У чи т. Є в анг., півуст. ХVIII в. (№ 20). Початку бракує. Почина

ється з Слова в нед. „на сошествіе Св. Духа“. Основні статті ті самі,

що в Учит. Єв. № 12. До дат к о в и х статте й 33, а саме: 1) „Слово

о початку Індикта"; 2) „о Рожд. пресв. Богородиць"; 3) „Исторія о обрЬ

тенiи Креста Господня“; 4) „Поученіе в праздн. Покрова“; 5) „Житіе

свв. муч. Назарія, Гервасія, Протасія и Келессія"; 6) „Житіе и муч.

св. Димитрія"; 7) „св. Параскевiи, реч. Пятки“; 8) „св. Козмь и Деміана“;

9) Слово „на собор. арх. Михаила“; 10) „на день воведенія вь церковь

пресв. богород.“; 11) „Житie ап. Андрея"; 12) „Житіе и муч. св. Варварь“,

13) „Житіе преп. Саввь"; 14) „Слово учит. на память св. Николая“;

15) „Житіе св. Игнатія Богоносца"; 16) „Казан'е на праздн. Рождества";

17) „дек. 326 поученіе кь правосл. христіяномь"; 18) „янв. 1 поученіе

кь вЬрньмь людемь христовьм"; 19) „на праздн. Богоявленія”; 20) „на

пр. СтрЬтенія"; 21) „Житіе и муч. 40 муч. вь Севастiи“; 22) „Житіе преп.

АлексЬя челов. Божія"; 23) „Казан'е на БлаговЬщенie"; 24) „Житіе и муч.

св. Георгія"; 25) „Житіе св. ап. и ев. Марка"; 26) „Житіе св. ап. Іон.

Богослова"; 27) „преп. Онуфрія"; 28) „Крестителя Іоанна"; 29) „апп.

Петра и Павла"; 30) „Житіе и муч. св. Прокопія; 31) „Житіе св. пророка

Ілiи"; 32) „Житіе и муч. св. Пантелеймона"; 33) „Память свв. седми муч.

Маккавей"; кінця бракує.

10. У чи т. Є в ан г., півуст. ХVIII в. (№ 21) з записом писця: „При

сньiи рачителie, аще прилучися нЬякое погрЬшеніе вв книзЬ сей, чтЬте,

прощайте, а не кленЬте, да и сами сподобитеся от дародавца Христа.

царствія небеснаго. Списася сія книга в веси Ни ж не м в М и р о

шовЬ *), при храмЬ святьix безсребникь и чудотворець Христовьix Козмьi

и Деміяна многогрЬшньмь, а малоумЬєтньмь Іo а н о м в К у к е в и ч ом в

року Божія 1759“ (к. 1 зв.). Окрім цього зашису, тут маємо ще другий,

пізніший: „Сія книга собственностью бьла Августина Андр. Левканича,

священника Комлошского округа Маковецкого 1908, дароваль ю Емиліянь.

Авг. Левканичь свящ. Ренчишовскій“ (к. 224 зв). Початку в рукопису

бракує, він починається з середини нед. „о МьтарЬ и ФарисеЬ". В основ

них статтях, проти Учит. Єв. № 12, маємо ось які відміни: 1) Після Слова

в нед. „ЦвЬтную“ маємо: „Слово о страстехь Іс. Христа“ в вел. четвер;.

2) Після Слова в нед. 6 після Пасхи йде Слово „на Вознесеніе". Додат

ко в и х с т а т т е й 51. Тут маємо всі ті статті, що й у попередній Учит.

Єв., та ще 18, а саме: 1) „СповЬд. повседневная“; 2) „Предмова пред Ка

занем по вся неделЬ“; 3) „Иная предмова”, 4) „Если тежь в той самьiй

праздникь святого схочешть читати житie..."; 5) „Аще праздникь самаго

Христа Бога или пресв. БогородицЬ..."; 6) „ПриповЬсти потребньiи до

науки"— 7 оповідань; 7) „Дванадесять пятковь"; 8) „Житіе и мученіе

*) На Угорській Русі.
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св. Никить"; 9) „Слово учит. о свв. младенцexь от Ірода избіенньх";

10) Слово „на собор. св. Іо. Крестителя"; 11) „Житіе и муч. ап. Іакова";

12) „Пренесеніе мощей св. Николая“; 13) Слово „на Преображеніе"; 14) „на.

Успенie"; 15) „Казан'е на погребЬxь"; 16) „Слово св. Григорія Богослова

о памяти усопшиxь" ; 17) „Житіе Бонинискихь мЬщань“; 18) „Поученіе

в нед. всьxь свв.".

В останніх 2-х Учит. Єв. (№№ 20 й 21) основні „Поученія“ текстом

різняться від попередніх Євангелій: вони належать до іншої редакції.

S 4. Щодо збірників проповідницького змісту, то ми маємо у збірці

Ю. А. Яворського 3 такі збірники: поперше, Збірник „казаній" на тексти

із Євангелії та Апостола, шiвуст. ХVI в. (№ 22) з записами латинською

мовою. Він містить у собі: „Наука вь суботу 6-ю поста, св. праведного

Лазаря вьскресеніе“ (к. 1); „Наука на недЬлю цвЬтную, 6-ю поста" (к. 4);

„Вь святьій великьiй четверток наука Павла св. апостола Христова о иску

шeнiи самого себе пред оyживанем тЬла и крове“... (І. Коринф., ХІ, 23,

зач. 1—к. 12 зв.); „Наука вь свять й великій четверток о познаню грЬ

ховь“ (к. 18); „Еще ту науку имати будем яко ся Господь Бог гнЬват

за грЬxь людскьи“ (к. 20 зв.); „Третяя часть наукь о неизмЬрньїм мило

срьдiи Бога нашего“ (к. 21 зв.); „Четвертая чясть наукь, если же утЬ

каем от злого житia до доброго и побожного" (к. 25); „Вь святьій вели

кьiй четверток наука о вечери Господа нашего Ісуса Христа“ (Лук. ХХII,

7, зач. 108—к. 27 зв.); „2 чясть наукь о уживаню Пасхь жидовськои,

т. е. агньца" (к. 30 зв.); „0 роспамятованю мукь Господа Христовои"

(к. 36); „Вь святьій великьій пяток на 1-мь чась евангеліа святьїх стра

стей“ (Мат., ХХVII, 1, зач. 110. Іоан. ХVIІІ, 28, зач. 59— к. 43 зв.);

„На 3-м часЬ“ (Іоан. ХVIІІ, 33, зач. 59— к. 53 зв.), „На 6-м часЬ; (Іоанн" ХІХ,

14, зач. 60—к. 64 зв.); „на 9-м часЬ" (Матф. ХХVІІ, 45; зач. 113— к. 88 зв.);

„Вь святьій великьій пяток вечерь наука о погребЬ Господа нашего

Ісуса Христа (Матф. ХХVІІ; Лук. ХХIII, 50; Іоан. ХІХ, 38—к. 99); „2 чясть

наукь мЬсце погребу..." (к. 105); „Наука вь святую великую суботу на утрені"

(Матф. ХХVII, зач.114— к. 108); „Вь святую великую суботу наука о ПасцЬ...

Напред о ПасцЬ жидовськои“ („Исходь" ХІІ, 1— к. 112); „2 часть наукь

боудет о ПасцЬ нашеи христіаньскоі"... (к. 124 зв.); „3 чясть имати будем

о ПасцЬ змьшленой антихристовуй (к 129 зв.); „Вь святую великую

недЬлю СвЬтлого Вьскресеніа..." (к. 132); „Наука вь недЬлю на утрьни

СвЬтлого Воскресеніа“ (Матф. ХХVIII, зач. 115— к. 133); „1 чясть наукь

о Воскресенiи Господнем" (к. 134); „2 чясть наукь о пожитках, которьи

имают вЬрнiи христіане“... (к. 140); „3 чясть наукь о потЬхах наших“...

(к. 145); „Наука вь недЬлю Вьскресеніа Христова“ (к. 147); „2 часть

наукь евангелiи о свЬдоцтвЬ loана св. Крестителя“ (к. 161 зв.), „Наука

вь св. великую недЬлю СвЬтлого Вьскресеніа Христова. „Третее казане"

(Матф. ХХVIII, 11, зач. 115— к. 172); „2 чясть наукь о тяжкьм заслЬ

плЬню жидовьскьм и скараню от Господа Бога" (к. 174 зв.); „Наука

в понедЬлок СвЬтлого Вьскресеніа Христова" (Лук. ,ХХIV, зач. 113—

к. 177 зв.); „2 чясть наукь имати будемь карность оньїх и вьклад Хри
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стовь, отколе имамь познати и где глядати Христа” (к. 182 зв.); „3 чясть

наукь пожиток кротко оказаньїй вшиткой наукь “... (к. 187 зв.); „Наука

вь второк СвЬтлаго Вьскресеніа Христова" (Лук ХХIV, 36, зач. 114—

к. 189); „2 чясть наукь, яко и которьм обьчаемь приводит Господь апо

столь ку вЬрЬ и хощет абьсмь моцнЬ вЬрили вьскресенію его" (к. 192 зв.);

„3 часть наукь сумма и пожитокь вшиткого казаня" (к. 198); Наука

на неделю 1 по вьскресеніи Іс. Христа о Є)oмЬ апостолЬ“ (Іоан. ХХ, 19,

зач. 65— к. 199); „2 чясть наукь, яко потверждат апостоль на уряд апо

стольскьи и дават им Духа Святого" (к. 203 зв.); „3 чясть наукь каре

Оому з недовЬрства и приводит его ку вЬрЬ и вь знане Єомино" (к. 209);

„Наука на недЬлю 2 по вт,скресеніи... (Іоан. Х, зач. 36 — к. 213); „2 чясть

наукь, которiи суть пастьре добрiи и которiи наемниць и злодЬе..."

(к. 218); „3 часть наукь о вьзваню поганув до овчярнЬ... (к. 226 зв.);

„Наука на недЬлю 3-ю по воскресенiи...“ (Іоан. V, 1, зач. 14— к. 230 зв.);

„2 чясть наукь. Жидове ропщут на справь Божiи для суботь "... (к. 237 зв.).

Далі З б і р н и к це p к о в н и х слів, півуст. й скороп. ХVIII в. (№ 24)

містить у собі: „Казане на сошествіе Св. Духа" (к. 1); Слово на день

пам'яті св. Іо. Христителя (к. 7); „Поученіе на свв. верх. апост. Петра

и Павла“ (к. 11 зв.); „Казане на ОбрЬзаніе Господне" (к. 17). Маємо тут

ще й нотатки господарського змісту (к. 17 зв.).

Нарешті, маємо з б і p к у п р о по від і в ХVIII й перш. полов. ХІХ в. в.

в 4-х в'язках (№№ 26—29). Яворський придбав ці рукописи в Угор

ській Русі. Деякі проповіді писано українським скорописом, а інші

латинськими літерами. А ще часто змішуються й обидві ортографії,

навіть у тім самім слові. У деяких проповідях заголовок і текст із св.

Письма, що на той текст говориться „слово", подано латинською

мовою, а під ним стоїть його переклад. Наприкінці деяких проповідей

маємо записи, де показано роки їх написання. І в'я з к а: З б і р н и к у гро

р у с ь к и х т а с л о в а ць к и х п р о по від і в рр. 1767—1794 (№ 26),

містить: „Слово в недЬлю 25 по сошествіи Св. Духа“ (к. 1); „Слово в нед.

19 по сошеств. Св. Духа“ (к. 3); „Слово во день св. Николаа Чудотворца"

(к. 4); „Іn Festo S. Nicolai episc“. (к. 8); „Рго Dominica ХІІ Реntecosten“ (к. 10);

„Pro Dominica ХІІІ Реntecosten" (к. 12); „Рro Dominica ХVIIPentecost." (к. 14);

„De IV Decalogi Praecepto Concio 1" (к. 16); „De IV Decal. Рrаесерto Concio II

(к. 18); „ Praeceptum IV Decalogi Concio III" (к. 20); „Dominica ХVII Реntecos“

(к. 22). ІІ в' я з к а: З б і р н и к у гр о-р у с ь к и x, сло в а ць к и х та м а дя р

с ь к и х п р о по від і в ХVIII в. (№27):, Слово наВоскресеніеХристово" (к. 1);

Слово на Різдво (к. 5); „Слово на Рождество пресв. БогородицЬ" (к. 11); „Слово

на Покров. “ (к. 13); „Евангеліе 35 о судЬ Божом“ (к. 15); „Слово на Воз

движеніе“ (к. 19); „Прикладь о любви“ (к. 22 зв.); Слово на Євангеліє

від Матвія (ХІІІ, 35): „Отверзу оуста моя во притчахть"... (к. 22 зв.);

Слово на Єванг. від Луки (IV", 3): „Рць да каменія сія хлЬбь будуть"

(к. 23); „ Мимогрядущую недЬлю проуказал им ЛІ в (?), иже першiи,

а шосполитіи у врачевь способь лЬкарства" (к. 26); „На Успенie" (к. 28);
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„Pro Festo Epiphaniae (к. 31); „Sermo pro Festo S. Stephanis Protomartyris"

(к. 34); „Слово на Рождество Христа С." (к. 38); Слово, де заголовка бра

кує (к. 42). ІІІ в'я з к а: З б і р н и к у гр о-р у с ь к их, с л о в а ць к их

та м ад я р с ь к и х п р о по віді в ХVIІІ— шерш. полов. ХІХ вв. (№ 28):

„Слово на нед. 36 по сошествіи Св. Духа" (к. 1); „На нед. 25 по сошест.

Св. Духа" (к. 3); „на день Богоявленіе“ (к. 6); „На нед. пред Рожіством"

(к. 8); „На собор св. Іоанна Крестителя“ (к. 10); „На нед. 6 по Пасци"

(к. 12); Слово, де заголовка бракує (поч.: „Аще еще мало двох свЬдителей

сльшите, что глаголет царь Давьдь во Псалме 109: рече Господь: Госпо

девЬ моему сЬди одесную мене" (к. 16); „Слово на ВелЬкiи пятокь" (к 20);

„На день арх. Михаила" (к. 28); „На Покровь" (к. 33 зв.); „На нед. Сьро

пусную“ (к. 37); „На нед. 24 по сошествіи Св. Духа“ (к. 41); Слово на

текст з Послания „к Евреямь" (Х, 20): „Ісусь Христось путь новьй

обновиль есть намь“ (к. 44); „На Успенie" (к. 53); На нед. 28 по соше

ствіи Св. Духа (к 56); „Вь день обрЬзанія Господа Іс. Христа" (к. 58);

„ Вь день введенія пресв. Богородиць." (к. 60); „На Роздество Іоанна Кре

стителя" (к. 64); „ Sermo pro Nativitate Domini" (к. 66); „Сontio madilu

Раrochiae“ (к. 68); „Слово на Воскресеніе Христово“ (к. 70); „На нед.

«Сьропусну“ (к. 72); Слово на текст Езекііля (ХVІІ, 24): „Аз Господь

возносяй— древо смиренноe“ (к. 74); „Dominica III Guadragesima" (к. 77);

Слово на Єв. від. Луки (ХХІІІ, 34): „Отче отпусти им не вЬдять бо, что

творять" (к. 79); „На Єв. від Луки (ХХІІІ, 46): „Отче вь руцЬ твои пре

даю дух мои (к.81); „На Єв. від Матвія (ХХVII, 46): „Боже мой, Боже мой, про

шпто оставил меня“ (к. 83); „На Преображеніе Господне" (к. 87); „Слово в день

Преображенія“ (к. 91); „на Преображеніе" (к. 93); „ На ОбрЬзаніе Господне"

(к. 97); Те саме (к. 99); „Слово на нови рокь" (к. 101). IV в'я з ка: З б і p

н и к у гро-р у с ь к и х про по від і в ХVIІІ— перш. полов. ХІХ вв.

(№ 29): „Слово на Єв. від. Матвія (ХVI, 24): „Іже хощеть за мною ити,

да отвержеться себе и возметь крест свой и по мнЬ грядеть" (к. 1);

На день св. Миколи (к. 5); „Слово казательное на нед. Мьiтаря и Фари

сея“ (к. 9); „Sermo Funebralis (к. 11); „Dominica 8-а“ (к. 15); „ПроповЬдь

на Покровь“ (к. 18); „Слово на заложеніе св. храма“ (к. 20); на Єв. від.

Іоана (І, 43): „0брЬте Ісусь Филиппа и глагола ему: гряди по мнЬ"

(к. 24); „На Велики Пятокь" (к. 28); На понеділокь СвЬтлой седмиць"

(к. 30); „На Воздвиженіе Честнаго Креста” (к. 34); „На Покровь“ (к. 37);

„Слово о крадежи“ (к. 42); „Sub publicatione juris statarii cum Doctrina

spirituali“ (к. 44); „Dominica 21“ (к. 48); Слово на Єв. від. Матвія (ІХ, 2):

„ Derzai tsado odpustsajutsa ti hrisi tvoi“ (к. 52); Слово на кн. „Бьтія"

(ХХVIII, 17): „Strasno miszto szie: nyiszt szie, no dom Bozey i szia vrata

nebesmaja" (к. 58); Слово, де заголовка бракує: „Рars prima" на Єв. від Матвія

(VI, 24): „Nictozse mozset dvima hoszpodimonna rabotati, ne mozset Bohu

rabotati i mamonyi (к. 64); „Рars secunda" на текст „Аstse zse me voz

nozsmo nhozsdati tselovikom, кроме neuhozsdenia obrazseni Bozsaho, uhozs

«daime patse Bohu mezse tselowikom“ (к. 65 зв.).
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S 5. Інші українські збірники із збірки Ю. А. Яворського містять

у собі: догматично-полемічні статті про іконоборців і проти іконоборців,

канонічні статті протилатинські, апокрифічні статті, статті про пияцтво

та духовні пісні. Маємо 6 збірників. 1. З б і р н и к, півуст. ХVII в. (№ 10)

з записом по картках на берегах: „Книга сьна во РихвалдЬ "). ЦЬцЬла.

діакь. Василь Сьитовичь" (к. 95 сл.). Він містить у собі: I Твір в 12 роз

ділах: 1. Про образи (к. 1); 2. „Которого часу от самьiх христіань образо

борство повстало и которьiи цари образоборцами бьли...“ (к. 7); 3. „Образо

борцом на нЬкоторье противньie их слова отпизь“ (к. 10); 4) „0 кре

стЬ видимом знаменiи сьна человЬческаго“ (к. 15); 5) „О кресть, для чого

знаменаем лице свое крестообразно рукою“ (к. 30 зв.); 6. О, хожденiи с кре

сть“... (к. 35 зв.); 7. „0 хвалЬ и чести свв. угодниковь Божихь“...

(к. 41 зв.); 8. „0 молитвЬ свв..." (к. 51 зв.); 9. „О шостЬ...“ (к. 56 зв.);

10. „0 исповЬди..." (к. 69); 11. „0 пречистом тЬлЬ и крови Хри

стовой“... (к. 73); 12. „0 отшедших свЬта сего“... (к. 77 зв.). ІІ. Твір

в 10 розділах: 1. „0 пресв. Тройци...“ (к. 84); 2. „О предвЬчном боже

ственном РождествЬ Господа нашего Пс. Христа... (к. 101); 3. „Доводь

с писмь пророческихь о правдивом божествЬ и человечествЬ ХристовЬ“

(к. 106 зв.); 4. „Доводь с писмь апостольскьixь и их учениковь и наслЬд

никовь свв. отець"... (к. III зв.); 5. „О БожествЬ Духа Святого" (к. 119);

6. „О исхожденіи Св. Духа" (к. 121 зв.): 7-го розділу нема зовсім;

8. „Отказ на арькгументь противньїх о БожествЬ ХристовЬ" (к. 136);

9. „0 понуренiи новокрещенском и о крещенiи дЬтей христіанскьх“...

(к. 150 зв.); 10. „0тказ Аріяном на слова их противним преч. богоро

дици“... (к. 156). ІІІ. Твір Мелетія Пігаса: „Діалогь албо розмова о право

славной и справедливой вЬрЬ единой каeолической вьсточной церкве“

(к. 160). IV”. „Максима архид. Александрійська и всЬм... в наoуках кохаю

щимся чителником книги тои збавеніе зьчит“ (к. 160 зв.); V „Діалог,

названьій Христіанскьй“, кінця бракує (к. 163.) 2. З б і р н и к, півуст.

полов. ХVII в. (№ 23) з приміткою на березі: „ТеnN оmokanon prewielebnego.

caо (?) Іana prezwitera opackego cerkwi gorney“ (к. 37 зв.). Він містить

в собі: „Тлькованіе божественньія службь" (к. 1); „Слово о латинах

и о прелесті их... хартофілакта и протосинкела Никить Никейскья церкве"

(к. 10 зв.); Його ж „о безквасной службЬ на латіну“ (к. 16 зв.); „Како

подобает прiимати iже от еретик... приходящая вь православную вЬру“

(к. 27); „Чинь исповЬданіа“ (к. 30 зв.); „Чин бьваемьи, егда кто хощет

вначалЬ исповЬдатися“ (к. 36); „ИсповЬданіе ко отцу духовному іноком"

(к. 37 зв.); „Чин бьваемьи одЬяніе рась іноком“ (к. 41 зв.); „Молебное

послЬдованіе... на разлученіе души от тЬла“ (к. 47 зв.); „Чин на исход.

души всякого правовЬрнаго христіанина“ (к. 50 зв.); „По исходь души

от тЬла послЬдовaнie" (к. 60); „Молитва прощальнаа на погребаніе іноком

от отца духовнаго" (к. 61 зв.); „св. Іо. Златооустаго наказаніе всякому

*) Село Горлицького пов. в Галичині, де Яворський і придбав цього рукописа р. 1907
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презвитерy“... (к. 63); „Чинъ исповѣданіа православнымъ христіаномъ“,

кінпя бракує (к. 64 зв.). 3. Збір н и к, півyст. й скороп. XVIII в.

(р.р. 1788—1799). (N 53) із записами: „в Злочо въ 1788“ (к. 15 зв.); 1799

А[nno)“ (к. 21 зв.); „... на Оукраинѣ в Бі е не тѣ Ст и лян с ко м“ (к. 31 зв.)

Він містить: „Житіє“ преп. Онуфрія, пустельника єгипетського (к. 1);

7 молитв (к.к. 8—10 зв.); „Офѣрованіе самого себе св. Онуфрію“ (к. 11);

„Лѣтанѣя о предивъному пустыннику Онуфріи святомъ“ (к. 11) „Молитва

по лѣтаніи“ (к. 13); „Пѣснь преп. Онуфрію набожна“ (к. 13 зв.); , А гды

южъ сходилесъ мяxку одежду, тогда положилесъ въ Богу надежду“

(к. 14); „Пѣснь пресв. Владычици Маріи“ (к. 15); „Пѣснь на Рождество

1с. Христово“ (поч.: „Христосъ родися, Богъ воплотися“..., к. 16); Те

саме (поч.: „Поспѣвают тріє царѣ от Персіи... к. 17); Те саме (поч.:

Вси людіе веселѣтъся, рожденному поклонѣтся“..., к. 18); Те саме

(поч. „Веселися Выэлееме, вторыи на земли едеме“, к. 19); „Пѣснь

Стритенію Іс. Христа“ (поч.: „О дивное торжество, в тѣлѣ люцком Боже

ство“., к. 19 зв.); „Пѣснь во - память свв. Василія Великаго, Григорія

Богослова, Іо. Златоустаго“ (к. 20 зв.); „Пѣснь Стритенію“... (поч.: „При

носится днесь во церковъ девою младенецъ“..., к. 21 зв.); „Пѣснь св. Ни

колаю на пренесеніе честных мощей“... (поч. „Правило вѣры и образъ

кротости“.... к. 22 зв.); Те саме (поч.: „Славнаго в чудесѣхъ шастыря

возхвалитъ“..., к. 23 зв.); „Пѣснь о. н. Николаю“ (поч.: „Кими вѣнцы вѣн

чаю пастыря Христова Николая“..., к. 24), „Пѣснь св. о. Николаю“ (поч.:

„Что ся суетишъ чловече вѣрныи..., к. 24 зв.); Те саме (поч.: „Играимо,

спѣваимо, в тимпаны вдаряимо“... к. 27 зв.); „Пѣснь на Воздвиженіе

Креста Господня“ (к. 28 зв.); „Пѣснь Покрову пресв. Богородици“ (поч.:

„Благовѣстите радость всему миру“..., к. 29); „Пѣснь; на Покровъ пресв.

Владычици“ (поч.: „Дѣво мати преблагая, Ты царица небесная“..., к. 30);

Те саме (поч.: „О Девице пречистая, ангельская царица, молебница

наша“..., к. 30 зв.); Те саме (поч.: „Явственно нынѣ въ храмѣ Покрова,

избави нас Дѣво гриховна рова“..., к. 31). 4. З бір н и к, півyст. XIX в.

(N 55) з двома невеликими записами: „Федоръ Щипчикъ училъ сія

пѣсни“ (к. к. 15 й 45 зв.); „Stefan і Туmko pisali“ (к. 50). Він містить

в собі: „Пѣснь на сошествѣе св. Духа“ (поч.: „Источникъ духовныи

радостъ днесъ исполни“..., к. 1); „Пѣснь 2 на сошеств. св. Духа“ (поч.:

„Царю нобесныи утѣшителю всѣхъ даровъ Твоихъ“..., к. 2); „Пѣснь Іс.

Христу“ "поч.: „Под Твою милость, Христе, прибѣгаемъ“..., к. 2 зв.);

Те саме (поч.: „Іисусе покарме небесныи“..., к. 3 зв.); „Пѣснь св. Николаю“

(поч.: „Болшаго, нѣстъ на земли трона“... к. 3 зв.); Те саме (поч.: Игра

имо, спѣваимо; в тимпаны вдаряимо“..., к. 5 зв.); „Пѣснь св. Миха

илу“ (к. 6); „Пѣснь на воведеніе пресв. богородици“ (поч.: „Архи

ереe Захаріе приими дѣвицу“, к. 7); „Пѣснь на Рождество Христово“

(поч.: „Новая радость в свѣтѣ ся зьявила“..., к. 8 зв.); „Пѣснь на Успе

ніе пресв. богородици“ (поч.: „Троне вышніи днесъ двигнися“..., к. 9);

„Пѣснь Успенію пресв. богородици“ (поч.: „Торжественно днесь вси вос
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кликнЬте“..., к. 10 зв.); „ПБень на Преображеніе Господне" (к. 11 зв.); -

„ПЬснь на Воздвиженіе честнаго креста” (к. 12); „ПЬснь тайнам Христо

вьм“ (к. 13); „ПЬснь на Богоявленіе Господне" (поч.: „Вонми небо и земля

играй славно"..., к. 14); Те саме (поч.: „Глась Господень на водахь

вопіеть“..., к. 14 зв.); „ПЬснь СтрЬтенію Господню" (поч.: „Приносится

днесь во церковь дЬвою младенець"..., к. 16); „ПЬснь на Рождество lc

Христово“ (поч.: „Ангель пастьремть мовиль..., к. 17); Те саме (поч.:

„Триумфь новіи явися..., к. 17 зв.); Те саме (поч.: „ Вселенная веселися

Бог от ДЬвь днесь явися...” к. 18); Те саме (поч. „Слава будь во вьш

нихь Богу“..., к. 18 зв.); Те саме (поч.: „Вь яслехв лежить, кто жь

побЬжить"..., к. 19); Те саме (поч.: „Чась радости, веселости, свЬту"...

к. 19 зв.); Те саме (поч.: „Марія ДЬва намь породила“..., к. 20); Те саме

(поч.: „ В день Божого народжьня весель люде"..., к. 20 зв.); Те саме

(поч.: „Бог предвЬчньій народился“..., к. 21 зв.); Те саме (поч.: „Пред

вЬчньій родился“..., (к. 22 зв.); „ПЬснь на празникь св. Михаила" (к. 23 зв.);

„ПЬснь св. великомуч. Варварь" (к. 25); „ІІБcнь Ис. Христу“ (к. 29);

„ПЬснь на Воскресеніе Христово" (к. 29 зв.); „ПЬснь св. Николаю" (поч.:

„Правило вЬрь и обрась кротости", к. 31 зв.); ПЬснь на Богоявленіе"

(поч.: „Іордань рЬко уготовися“..., к. 33); „ПЬснь на БлаговЬщеніе пресв.

Богородици“ (к. 34); „ПЬснь св. Николаю" (поч.: „Николаe святителю,

Мирликійскій оучьтелю..., к. 35); Те саме (поч.: „Правило вЬрь и образь

кротости"..., к. 36 зв.); „ПЬснь СтрЬшенію Іс. Христа” (поч.: „0 дивное

торжеств0, вь телЬ люцком божество“..., к. 37 зв.); ІІБcнь вь память:

Вас. Великаго, Григ. Богослова, Іо. Златоустаго“ (к. 39); „ПЬснь на праз

ник свв. апост. Петра и Павла“ (к. 40); „ПЬснь св. великомуч. Димитрію"

(к. 42); „ПЬснь на Рождество Христово“ (поч.: ,Веселися Виелееме”...;

к. 44); Те саме (поч.: „Небо и земля 2 ньінЬ ликоствуют“..., к. 46);

„ПЬснь Воведенію пресв. богородици" (поч.: „ЗЬница неба 2-венна (?) себе

Храм Дивнои хвали“... к. 47); „Псалмь на Воведеніе во храмь пресв.

богородици" (поч.: „ВострубЬте, воскликнЬте Матерь Цареву“..., к. 48);

„ПБcнь св. Николаю", кінця бракує (поч.: „Что ся суетишь, чловече вЬр

ньій"..., к. 50 зв.); 5. З б і р н и к, півуст. поч. ХІХ в. (№ 59) із записом:

„Іосифть Демиво укончивь IV класу. Угновь дни 16. 1888" "). Він

містить в собі: „Листь Божій" (к. 1); „Сонь пресв. Богородици“... (к. 4);

Уривок із статті: Якому святому належить в різних випадках молитися

(поч.: „Коли идешть в дорогу спомни собЬ св. отца Христова Николая"...,

к. 4 зв.); Дванацять п'ятниць“, заголовка бракує (поч. „ДванаицЬ[ть]

пят[кlовь до року належить постити християномь“..., к. 5). 6. З б і p

н и к, півуст. сер. ХІХ в. (№ 54) з записом, де змішуються літери латинські

і слов'янські: „Не уміючи власноручно писати подамь руку и взяла За Пюро

Гавpiила Посацкого учителя в ХотЬни" (к. З зв.). Він містить у собі:

„Тестаменть (завЬщаніе) о горЬвцЬ" (к. 2); „Слово о пЬявкахь и о горЬвцЬ"

(к. 4 зв.); „Додатокь Савь" (к. 5 зв.) „ Луць Заливайко" (к. 6).

*).м. Угнов в Галичині, де Яворський і придбав цього рукописа в червні р. 190°.
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Лишається ще згадати про: „С л о в а п о с т н и ч е ск і я И c a а к а Си

p и на", півуст. ХVI—XVII в. в. (№ 32). Після передмови (початку її бра

кує) йде перелік змісту, а потім „ слова". Усіх слів 91. Про сім т а й н,

півуст. ХVII в. (№ 38), з польськими нотатками на берегах, містить у собі:

„Предмова до читателя“ (к. 1); Розділ 1. „Што ест тайна" (к. 4); Розділ 2.

„Како ест тайн святьx" (к. 6); Розділ 3. „Яко много потреба до совер

шенія тайнь Ісус Христовьxь“ (к. 8. зв.); Розділ 4. „Што суть за скутки

тайнь Христовьixь“ (к. 10); „О тайнЬ крещенія" (к. 11 зв.); „О тайнЬ

миропомазанія“ (к. 21 зв.); „0 тайнЬ евхаристійской“ (к. 28); „О пока

янiи“ у 12 розділах (к. 35); „О маслосвященiи“ (к. 78), „О тайнЬ свя

щенства“ (к. 83 зв.). У р и в ок В о л о д и м и р с ь к о ї гр о д с ь к о ї к н и ги,

скор. ХVI в. (р. 1585) (№ 56).
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П. КУЛІШ І ЙОГО НОВИЙ БІОГРАФ.

Нотатки до книги В. П. Петрова. Пантелимон Куліш у п'ядесяті роки.

Життя. Ідеологія. Творчість. Том перший. У Києві. 1929. 8”, 571 стор.

Через 57 років наукової, літературної і громадської діяльности П. Ку

ліш зробив дуже багато. Тому цілком справедливо пише Є. Кирилюк

у передмові до „Бібліографії" праць Кулішевих, що працювати над істо

рією літератури або громадського життя ХІХ в., не знаючи гаразд Ку

ліша, дуже важко, „бо хоч би яке явище ми взяли, мало не скрізь дове

деться зустрічатись з Кулішем, його працею, його поглядами“. Він без

перечно був виразник думок і пожадань молодих українців 1840—60 р.:

про це свідчать сучасні часописи (див., напр., статтю А. А. А. „Письма

с юга России", Северн. Пчела, 1866 р. № 89 та ін.); досить буде перегля

нути публіцистичні статті співробітників українських газет (Губ. Ведо

мостей, Черниг. Листка), або взяти на увагу прилюдні виступи (напр.,

промову Чалого про значіння Шевченка у Києві 7. V”. 1861р.), щоб упевни

тись в тому, що головні, провідні думки й погляди Кулішеві міцно за

своїли собі українські „шостидесятники". Його історичні романи перехо

дять за межі українського письменства і рівною мірою належать до письмен

ства російського; етнографічні праці — збагачують науку цінним, дарма що

почасти, відповідно до вимог часу,—літературно-опрацьованим матеріялом...

Проте ми не маємо досі повного видання всіх високоцінних для істо

рії письменства і громадського руху на Україні писань Кулішевих. Так

само й біографію його докладно не накреслено, хоч надруковано про

цього письменника силу матеріялів, а ще більше залишається в архівах...

І не дивниця, що автор вищезгаданої книги присвятив її історичному

розглядові лише однієї доби невтомного Куліша.

Книга В. ІІ. Петрова складається з двох частин: перша—історично

біографічна, друга — історично-літературна. Вони змальовують життя

Куліша в 1850 роках і його ідеологію, як громадського діяча і письмен

ника. Окремі частини книги друковано давніше (в „Житті й революції"

1926 р., у збірн. „Куліш“ 1927 р., у збірн. „Шевченко і його доба" 1927);

з цього походить непогодженість, що її ми помічаємо в окремих розділах,

і повторення (напр., про Лубні сс. 40 і 371; про український національ

ний костюм— сс. 150 і 220; про „Отечественнья Записки“ сс. 12, 521—2

та ін.). Отже в книзі ми не можемо вбачати одного архітектурного цілого.

Збірн. Лен Т-ва — 3.
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Але ця вада роботи В. П. Петрова не так уже велика, бо читач знахо

дить у книзі цінний новий матерiял і не менш цінні авторові спостере

ження й висновки. Цей матерiял— почасти новий, зачерпнений із руко

писів Кулішевих, почасти ж друкований давніше. Автор виявляє широку

обізнаність у матеріялі і суто-літературному, і біографічному, користу

ючись переважно з листування Кулішевого з близькими до нього особами.

За провідну нитку свого оповідання В. П. Петров бере це листування.

Це призводить до того, що автор, додержуючи літописного порядку, на

зразок відомої праці Барсукова про М. П. Погодіна,— часом подає дуже

строкату картину: тут і економічні явища, родинні стосунки, тут і іде

ологія слов'янофілів, тут і батистові хусточки, вишивки, малюнки, чу

мацька сорочка, кожух тощо... Це змальовує різнобарвні подробиці

життя й побуту дрібного панка,— а такий і був Куліш,— але виглядає

трохи хаотично; здається, нібито не автор опанував свій матеріял, а навпаки.

Зупинімося на шозитивних прикметах праці В. П. Петрова, що далеко.

переважають деякі вади, що ми їх нижче зазначимо. Головніший висно

вок праці— це висновок про соціяльний стан Куліша, що зумовлює й ба—

гато подій його життя, його погляди, його ідеологію; тепер, кажучи про

Куліша, як людину „без синтезу “, ми можемо зрозуміти, звідки шоходить

ця риса його вдачі. Автор книги характеризує економічне становище

Куліша (с. 137, 339 і далі) в 1852—1857 рр., під час кризи дрібного земле

власництва і на цьому ґрунті будує своє соціологічне дослідження Кулі

шевої діяльности. Земельна власність, а через це —до певної міри—неза

лежність од суспільства,— були тим чинником, що через нього Куліш,

відрізнявся від Некрасова та ін. різночинців-письменників свого часу.

Куліш, що для нього мета — хутір, а Петербурзька журнальна робота—

тільки щось тимчасове, є „дуже цікавий тип, що ним означається певний

етап в історії економічних стосунків на Україні“ (c. 56—57). Для Куліша,

як і далеко пізніше для селян, заробітки поза селом — є засіб підвищити

добробут села, хутора. Через це—влучно поясняється характерна біогра

фічна риса: становище Куліша в гуртку Некрасова (с. 25 і далі): він не

міг стати „літературним наймитом", якому немає часу „освежить голову".

Так само влучно схарактеризовано протилежність ставлення Куліша, Не

красова і слов'янофілів-поміщиків до журналістики (с. 319 1 д.). Звідси ж

випливає характеристика— по суті дрібно-буржуазного культу безладдя,

що здавався самому Кулішеві чимсь „аристократичним", „не пошльм"

(41—43). Тим таки пояснюється й романтичний націоналізм — в лісті до

Милорадовичівни (с. 313), так само як викривається суть ставлення сло

в'янофілів до селянства: вони не зважали на вигаданого теоретичного

селянина, „коли інтереси селянства могли стати на перешкоді інтересам

даної (поміщицької) групи" (с. 180). Складна природа Куліша, що поволі

переходив від дрібно-буржуазного світогляду до ідей утопічного соція

лізму, — виявляється через протиставлення його з одного боку — слов'яно

філам, з другого — Чернишевському, що до нього він, як це доводить
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В. П. Петров, часом наближається (с. 192—193). Особливо помітно цей

злам позначається на щоденнику і листах під час подорожі закордон:

Куліша, як пізніше Достоєвського, вражає буржуазний побут Европи, її

міщанство, незабезпеченість пролетаріяту (с. 369), неполагодженість соці

яльної проблеми. Хоч він перекладає біблію і пройнявся її ремінісценці

ями,— він гостро висловлюється: буржуазне християнство — це „лялька

для дорослих дітей" (с. 372). Його дратує стан незаможних людей, робіт

ничої кляси в Европі. Зосібна дратує, навіть обурює— клясовий визиск

у Брюселі. В основу народницького аґрарного соціялізму Куліша лягли

дві ідеї: „право незаможника на майно багатирів" і „непорушність— для

культурних людей— зв'язків із селянством" (с. 374). Варт зазначити, що

за цієї доби Куліш висловлює цілком не „романтичну“ думку про „мову":

для нього вона не якась „національна святощ”,— а лише знаряддя куль

турного розвитку народа (с. 279).

Ідеалізуючи декого з героїв роману Куліша — про це ми скажемо далі,—

В. П. Петров ставиться до самого Куліша об'єктивно, не приховуючи рис осо

бистої вдачі його: не вагаючись, він змальовує негарні риси Куліша

в 1850 рр. і не намагається його канонізувати, як часто роблять біографи,

що ототожнюють із собою свого героя і дбають про те, щоб представити

читачеві зразок лицаря „без страха и упрека“. Біограф виявляє непри

ємну зарозумілість Кулішеву (237, 236, 239 та ін.), його афектацію (167),

паразитизм щодо великих панів та до Шевченка (256—7); часом— єзуїтизм

(с. 17) і безмежний егоїзм; розповідає, як він б'є кріпаків на хуторі За

розі (63), наводить убійчу характеристику його, як людини, з листа

його дружини (351 і д.).

Переходячи до другої частини праці В. П. Петрова, до розвідки про

літературні твори Кулішеві, що з'явилися протягом 1850-х років, зазна

чимо передусім, що більшу частину того, що він надрукував у згаданий

час,— він почав складати далеко передніше, ще з початку 1840-х років;

тому літературну продукцію Куліша не можна розглядати, як наслідок

його праці тільки в 1850 рр. Вони не становлять якоїсь хронологічно відо

кремленої групи: це —тільки підсумки літературної праці молодого Куліша.

У другій частині книги ми знаходимо чимало інтересного і цінного.

Хоч дослідник не всюди зміг відмежуватися від емоціональних пережи

вань, хвилювань естетичного характеру; хоч він часом не помічає наяв

ної штучности, вигаданости героїв Куліша, що говорять усі однією—

авторовою мовою (пор. на с. 400 слова „божого чоловіка", старця: „У меня

одно дело—размягчать души людския на все доброe" — тощо з висловами Ку

ліша в його листах до дружини); хоч наш дослідник помиляється у своїх

думках про „вплив“ (це не механічне повторювання, безпідставне наслі

дування, сліпе запозичення: так звані „впливи“ треба цінувати, як явище,

зв'язане з діялектикою історичного процесу, з історичним розвитком

суспільства, що на певних ступенях його відбиває ті чи ті словесні

формули та шабльони. Так можна пояснювати збіг стилю Гоголя— Куліша,
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Достоєвського, Дікенса, Толстого та ін., бо письменник, що стоїть на

чужім ідеологічнім ґрунті — не має нахилу звичайно користуватися

з чужих для нього—тематики і стилю, а спроби використувати чуже —

призводять до ґрунтовної переробки нібито „запозиченого") — проте

В. П. Петров дає читачеві багато влучних і цінних спостережень щодо

літературної діяльности Куліша і про окремі його твори. Таке, напр.,

спостереження нашого дослідника про залежність стилю Кулішевого від

громадських настроїв його доби; факти літературні в розвідці В. П. Пет

рова тісно зв'язуються з фактами громадського життя (с. 312). Дослідник

не тільки виявляє клясові риси в біографії Кулішевій; він помічає їх

у його творах, в „Чорній Раді", скільки дозволяє на це характер героїв,

утворених уявою романиста (с. 415 та ін.). Детальна аналіза цього ро

ману і типів, змальованих у Куліша, дає дослідникові підставу зробити

висновок, що це—роман соціяльний, „роман визначеного соціяльного мо

тиву “. Окремі постаті цього роману набувають значіння соціяльно-кля

сових формул (с. 416). У романі яскраво виявлено процес первісного зба

гачення козацької старшини (с. 417). Не менш інтересні й важливі спо

стереження дослідника над Кулішем у порівнянні з Гоголем: для Гоголя

козацькі війни були боротьбою різних племін та вір; для Куліша—це

були вже клясові війни (сс. 439, 441): це була революційна боротьба

народу проти нового українського панства (с. 444). Влучно зроблено ана

лізу „Олексія Однорога", хоч тут у досліднику більше почувається поет,

письменник, ніж тверезий учений (сс. 450 — 461), але далі, коли дослід

ник із сфери психологічних орієнтацій шереноситься до сфер громад

ських стосунків,— його аналіза робиться докладнішою і прозорішою. Цей

роман так само, як і попередній, має за тему—дослідити чинники рево

люційного руху на початку ХVIІ ст., боротьбу— не національну, а кля

сову, вияснити її чинники—клясові антагонізми (с. 448), і він робить це

дуже влучно: особливо чітко виявив Куліш соціяльну антагоністичність

Сіверщини на початку ХVII ст. (474).

Щодо повісти „Яків Якович“,— її аналіза в нашого дослідника відпо

відає всім вимогам сучасного літературознавства (с. 485 і д.). Визначивши

вихідну точку цієї аналізи, В. П. Петров логічно розгортає її, цілком

влучно, і наслідком цього справедливо застосовує повість до певного

жанру з погляду тематики і стилю, і робить висновок, що тут Куліш не

був новатором, бо й „завсіди зупинявся на темах і стилістичних підхід

ках, що були не новими і не викликали сумніву" (с. 487), — характери

стична риса письменників, що йдуть битим шляхом, добре випробуваним

від попередників, не шукаючи нових шляхів і просторів для своєї

творчости.

В. П. Петров має багато попередників, що опрацьовували історично

літературні матеріяли з доби 1850—1860 рр. Добре обізнаний із цією лі

тературою, він ухиляється від переказу їхніх думок, але там, де це конче

шотрібно, — успішно полемізує з деякими авторами (напр., с. 418).

fif



П. Куліш і його новий біограф 37

Поруч цих позитивних прикмет слід зазначити й такі особливості

праці В. П. Петрова, що з ними важко погодитися. До розгляду цих

особливостей ми й переходимо.

На шершому місці скажемо про матеріял. Як уже вище зазначено,

наш дослідник використав силу матеріялу друкованого й рукописного,

ще не опублікованого. Але яка ціна цьому матеріялові? В. П. Петров ніде

не зупиняється на критиці цього матеріялу, не дбає, щоб відділити чисте

зерно правди від лушпиння. А це слід було б зробити, бо листування,

що з нього він переважно користується, не зважаючи на „щирість" його

авторів, потребує не менше,— а часом і більше — обережности, як інші

джерела. Автор часом зловживає своїм правом наводити цитати з цих

джерел і передруковує таке, на що можна б було тілько покликатися;

напр., він передруковує „пареміями і посланіями" спогади Л. Жемчуж

никова (с. 163—165), листи В. Аксакової, з її щоденника, листи Карта

шевської тощо. На жаль, авторові не довелося попрацювати в усіх Ленін

градських архівах, особливо в таких, що містять у собі не випадкові

документи, а спеціяльно зібраний матерiял до історії літератури. В цен

зурних „делах“ Ленінґp. відділу Центрархіву наш дослідник знайшов би

багато дуже інтересних „дел“ про Куліша і його твори. Напр., про

статтю „О причинах столь острьx пoльско-украинских отношений

в ХVII в.“. К. 6115, 1856 р., № 151347, Арх. Гл. Упр. по делам цензурь Мин.

Нар. Просв. (для розділу про Зап. о Южной Россіи); інтересна справа

про „М. Чарньшенка“ („в. секретноe“, № 143808, К. 6039); треба було б

пошукати і в щоденниках Гр. П. Галагана і в його листуванні, як ста

вилися великі українські пани Кулішевого часу до мрій цього дрібного

панка-літератора. Опрацьовуючи другий том, що його обіцяв нам автор,

йому доведеться обов'язково попрацювати коло архівного матеріялу: без

цього—не можна висвітлити історію „Основи“, її загибіль, та долю інших

творів Кулішевих. Щодо друкованого матеріялу, слід було б уважніше

Шоставитися до літературної продукції Кулішевої, не покладаючись на

бібліографічні показники: літератори 1850—60 рр., а зосiбна Куліш,—лю

били ховатися за псевдонімами. Наш дослідник каже, що тільки з Кулі

шевих листів ми довідуємось про те, що з надрукованого в „Современ

нике" 1853 р.— належить Кулішевi. Думаю, що слід було б перевірити

все, що надруковано в „Совp.", та ще пошукати в „Москвитянині" й по

інших часописах, і тоді вже братися до загальної характеристики діяль

ности Куліша цієї доби. Зазначимо, що трапляється у нашого дослідника

й таке: він не відзначає, звідки він бере дещо з листування Ос. Бодян

ського; без точної цитації наводить ще „невідомий" лист Куліша про

Марка-Вовчка (с. 275—276).

Неприємне вражіння справляють численні повторення; на с. 264 автор

подає витяг із Кулішевого листа з 15 серпня 1856 р., а його вище, на

с. 228—230, докладно переказано і на сс. 230—231 того ж таки листа
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наведено цілком. Те саме бачимо і в інших місцях книги: сс. 58—59 дає

те саме і в тексті, і в примітці; с. 34 теж— про хутір; повторення через

непогодженість розділів— 74 і 75 про неможливість Кулішам знайти собі

притулок, 86 і 96 про фалшивість тону в Куліша, с. 220 у прим. і пе

редніше — про національне вбрання. Часто переказує автор цитату, а далі

її подає цілком (сс. 151—152, 156, 159 та ін.). Яскравий зразок манери

авторової знаходимо на сс. 530—531: тут одна думка повторюється де

кілька разів, а наприкінці— подається цитата з Куліша, де цю думку

вперше висловлено. Продемонструємо цей зразок.

„Треба сказати, що критика найбільшу цінність надавала тим матері

ялам, що їх передав Метлинському Куліш.

„Оцінка збірника Метлинського у Костомарова головним чином ґрун

тується на оцінці того, що дав Метлинському Куліш.

„У міру Кулішевих матеріялів цінує Костомаров збірник Метлин

ск0г0.

„Висока оцінка цього збірника, це оцінка Кулішевих матеріялів“.

і після цієї думки, висловленої в 4-х словесних формулах:— цитата

з рецензії Костомарова, з якої саме й зачерпнено цю думку:

„...Бесспорно, сборник Метлинского один из лучших в славянском міре,

столь богатом произведениями народной поззии.... Замечательно, что лучшиe

в зтом роде думь и песни... доставлень Метлинскому Кулишом“ (Отеч.

Зап. 1857, VI). *

З такого своєрідного способу використовувати джерела походить роз

тяглість без жодної потреби, набридлива й неекономна. Сучасному чита

чеві було б далеко вигідніше, коли б, замість численних шовторень,

у тексті книги або в примітках автор подав відомості про декого з діє

вих осіб Кулішевої біографії, хоч би, напр., про тих, кого згадує Куліш

у своїх листах— а саме Чижов (175—176), далі Навроцький, Макаров, що

за його ім'ям Куліш приховував себе від цензури (його листи див у бібл.

Академії Наук в Лнґр.). Використовуючи матерiял про те, як ставився

Куліп до різних осіб (Аксакови, Галаган, Вяземський, Плетньов та ін.),

слід було б висвітлити, як в о н и ставилися до нього; без цього біографія

здається однобічною і неповною.

Та й в інших місцях книги ми бачимо таку саму однобічність. На

с. 329 автор наводить дані про успіх „казань“ Куліша-Гречулевича між

селянами („плакали от умиленія“). Траплялось, одначе, і щось інше:

Кулжинський оповідає, як селяни вигнали з церкви попа, що наважився

проповідувати українською мовою („0 так назьiвaемой малороссийской

литературe", К. 1863). Про це згадується і в „Домашней Беседе“ Аско

ченського (1861 р.). Ці свідчення, хоч і тенденційні (бо ми знаємо, хто

були ці з походження українці — для української культури),— не можна

обминути, бо й далеко пізніше і селянство, і духівництво на Україні цу

рались української мови у „службі божій". Факт, що його подає Куліш,

можно прийняти, як поодинокий факт, не роблячи жодних узагальнень.
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В. П. Петров підкреслює, що в оповіданні про Якова Яковича Куліш — не

був новатором; не новатор він і тоді, коли мріє утворити спеціяльний

український часопис („Хата”, пізніше— „Основа"). Слід зауважити, що

ще з початку 1850 рр. ця думка турбувала багатьох свідомих українців.

Про це мріяв —гадаю, незалежно від Куліша — гурток чернігівської мо

лоді. З 1853 р. вона перетворює неофіційну частину „Черниговских губерн

ских ведомостей“ на напівукраїнське видання. Про дозвіл видавати „Киев

ский Собеседник" — ще 1847 р. клопотався М. О. Максимович. Дозволу

він не одержав, „так как государь император изволит признавать, что

число существующих у нас журналов уже слишком велико" (Дело Канц.

Мин. Нар. Просв., Центрарх., по Гл. Ценз. Упр. № 149126. К. 6050).

Перебільшенням здається мені і думка дослідника про значіння Кулішла

як історика. Тут виникає запитання: як К., хуторянин, дрібний буржуа,

змальовуючи свого Шрама тощо—може бути визначений „тверезим істо

риком, що хоче бути об'єктивним" (с. 431). Я гадаю, що він навряд чи

хотів ним бути, він не намагався ним стати, бо навіть в очах романтика

роман не ототожнювався з історією; та й історичні поняття за Куліша

не вимагали об'єктивности і тверезости; а бути за проводиря, піонера

в науці, як і в письменстві — Кулішевi було не під силу.

Намагаючись у наукових дослідах завсіди бути якнайоб'єктивнішим,

я ніколи не міг погодитися з запровадженням до наукової праці літера

турного засобу, що цілком законно вживається у красному письменстві:

ототожнення оповідача з героєм його оповідання— і не припускав можли

вости, щоб дослідник-біограф ототожнював себе з героєм його розвідки.

Наш шан. автор часом користується з такого белетристичного засобу; для

нього дуже характеристичні такі фрази: „він повинен був на Кулі

ш е в у ду м к у зробити епоху “, або „Куліш подумав“..., „Кулішеві зда

валося“, „він відчував“, і т. п. Як на приклад такої занадто суб'єктивної

аналізи, вкажемо хоч би на сс. 116, 162, 215— 216 та ін. Через уживання

такого засобу виникає цілком припустима у художньому творі ст и лі

з а ція Куліша (що вже помітив В. Чубинський, Ганна Барвінок, вступ

до її творів. К. 1927). Перед читачем наслідком цього з'являється не

справжній Куліш, навіть не такий, якого можна змалювати на підставі

матеріялів, а втілення в постать Кулішеву уяви автора книги. 1 далі:

щоб задовольнити своє уявлення Куліша, В. П. Петров, на мою думку,

перебільшує „пораженчеські настрої“російського та українського суспіль

ства під час Севастопільської оборони (розд. 4). Не всі бо слов'янофіли

були того самого ґатунку, як Аксакови, і між ними були „ура-патриоти“.

Так само й на Україні — війною навіть захоплювалися деякі верстви

і мріяли про поновлення козаччини. Рр. 1854—1856, як відомо, з'явилася

ціла література на тему „Чого ви, пранці, розсвербились” (Гулак-Арте

мовський, Максимович, Яцимірський, Глібов, тощо).

Чималу ваду праці В. П. Петрова становить брак філологічної аналізи

там, де вона була конче потрібна. Правда, автор не обмежився студію
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ванням лише друкованих текстів „Чорної Ради“: він вивчає і рукописну

спадщину Кулішеву. Але з цього, по бібліографічній розвідці, якої не

подав читачеві автор,— слід було б почати і пильно проробити філоло

гічну роботу, на зразок хоч би проф. Сиповського, що, вистудіювавши всі

видання „Писем" Карамзіна, довів не тільки, як змінювалася їхня форма,

ба навіть громадські й політичні переконання цього письменника. В. П. Пет

ров де-не-де порівнює поодинокі місця з різних редакцій роману (сс. 405,

413 та ін.), але робить ще на жаль не систематично. Коли б він опрацю

вав цей матерiял уважно, не поспішаючись,—було б виразно й докладно

доведено: а) як змінялася структура „Ч. Р. “; б) які зміни в типах і стилі

її зроблено; в) як змінявся сам Куліш, його художня та громадська ідео

логія у зв'язку з розгортанням подій 1850 рр. Автор на с. 407 намага

ється подати спробу такої аналізи; детальна робота в цьому напрямі

була б дуже пожиточна. Далі, накреслюючи образи героя Кулішевого.

романа, наш дослідник бере фарби й деталі не з певної редакції його,

а комбінує матерiял із різних редакцій (напр., Шрам, с., 422 і д.). Тому

історія творчої роботи затирається, бо читач дістає не те, що бажав на

креслити автор-Куліш, а тільки те, що скомбінував автор-Петров. Чи варт -

так робити?

Вадою історично-літературної частини праці є й те, що дослідник

розглядає історичні романи Куліша, так би мовити, імманентно, не за

глиблюючись в історичну аналізу, не порівнюючи їхній зміст, ідеологію,

техніку— із змістом, ідеологієй, технікою історичних романів того часу,

коли працював Куліш. На тлі порівняльного дослідження — яскравіше

і правдивіше виявилося б і літературне, і історичне значіння оцих Кулі

шевих творів.

До того ж— читач має право запитати в автора: a де ж літературне

(не суто-ділове й не громадьське) оточення Куліша? Хиба ж він творив.

десь у повітрі, або в якомусь безповітряному просторі? Окрім політич

ного, громадського, побутового оточення, що на фоні їх В. П. Петров до

сліджує літературну діяльність Кулішеву, належало б вивчити й літера

турне оточення; слід було б не тільки з' аналізувати його становище

поміж співробітниками „Современника", а також дослідити стосунок

творів Кулішевих до творчости інших членів цього літературного гуртка,

і взагалі інших письменників його часу і попередньої доби. Наш ш.

автор обмежується згадкою про вальтерскотизм Куліша, згадує про Ді

кенса, побіжно— про німецьких та французьких романтиків... але чомусь

зовсім не згадує про десятки дуже інтересних романів і оповідань з ук

раїнськими темами, що з'явилися в 1830—1840-х рр., коли складався Ку

ліш, як письменник, коли вдосконалювався його літературний хист. Між

іншим, дуже характеристично, що українські письменники того часу

(А. Кузьмич, П. Голота, Н. Сементовський, а також М. Гоголь) з особли

вим зацікавленням культивували історичний роман. Не тільки для Ку

ліша,— для багатьох письменників цього часу— їхні твори були спробою.
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зрозуміти, усвідомити ролю й місце українського народу в сем'ї слов'ян.

Хіба ж не таке, або аналогічне завдання стояло пред Кулішем? Деякі

із згаданих романів збудили на Україні захоплення; „Козаки" Кузьмича

розцінювано як незвичайну літературну подію, а дехто з українців (Ти

хорський в часоп. „Маяк", 1843 р., т. 12, а почасти—Сементовський

в „Иллюстрации") визнавали цей роман за досконаліший, ніж „Тарас

Бульба" Гоголя. Цей роман споводував жваву полеміку в столичних ча

сописах і газетах (Библ. для Чт., 0т. Зап., Литер. Газ., Север. Пчела,

Маяк). Працюючи над „М. Чарнишенком“ і „Чорною Радою", Куліш, певна

річ, не міг його не помітити, тим більше, що він цікавився проблемою

історичного роману (див. Епил. до „Чорної Ради" і рец. на „Кочубея"

Н. Сементовського, Москвитянин, 1846, 1, 224). Хоч Куліш де в чому

подолав впливи традиції і певною мірою був тут новатором (це наш до

слідник заперечує), він все ж багато запозичив із цієї традиції. Завдання

історика письменства— висвітлити, як і в чому поет-романіст переміг

традицію, і що з неї залишилося в його творчості. В. П. Петров цілком

обминув це найважливіше для і с т о р и к а письменства завдання: він об

межився зовнішньою, поверховною характеристикою літературних зв'язків

Кулішевих; тому його побіжні натяки, згадки й аналогії з явищами за

хідньо-европейського письменства -— більше правлять за орнамент, ніж за

Переконливий дослід.

У процесі роботи й викладу наслідків її, В. П. Петров поділяє і ста

Вить окремо те, що, на мою думку, повинно бути щільно поєднане: харак

теристику Кулішевих творів (II частина книги) і висловлення сучасної

Кулішеві критики та взагалі письменників (напр., з 1852 р., ч. І, с. 41

і далі). Здається, слід було б це все об'єднати й подати аналізу Кулі

шевих творів у світлі тогочасної критики, на фоні тодішніх громадських

і естетичних уподобань, на фоні тодішньої літературно-естетичної ідео

логії. Нижче дослідник збирає думки Аксакова про твори Кулішеві

(с. 91). Природньо було б попризбирувати все, що (за свідченнями часо

писів та мемуарів) говорилося й писалося про них, і зв'язати цей есто

психологічний матерiял—з аналізою цих творів. Так само (сс: 329—330),

кажучи про виправлене від Куліша нове видання проповідей Гречуле

Вича, слід було б сказати, я к виправив їх Куліш і як поставилася до

них критика. Про це варт було згадати хоч би тому, що це дуже ціка

Вило самого Куліша.

Коли Куліш ідеалізує своїх героїв, —це цілком зрозуміло, бо це пояс

НЮ8ться романтичним настроєм його доби і звичайним захопленням авто

• рів своїми вигаданими образами. Але, на жаль, і наш ш. дослідник за

разився цією ідеалізацією. Тому й характеристики, що їх він дає героям

„Чорної Ради", збуджують де-не-де сумніви. Хай буде Шрам „носій

Правди" (с. 430—431), але цілком не можна погодитись з думкою, щоб

така, суто-вигадана постать, як розбишака, насильник Кирило Тур, так

само відбивала в собі „душевну благість і ідеальну правду" (с. 397).
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І тут ми зауважимо: замість оцінки Тура з погляду психологічного та

естетичного (с. 342 і далі), я бажав би краще знайти історично-літера

турну аналізу цього героя, порівнюючи з аналогічними типами своєрід

них „героїв“ романтичної школи, а також взагалі — досліду конструкції,

побудови, образотворчих засобів, що їх уживав Куліш; це дало б змогу

застосувати роман до певної категорії даного жанру, можливо — кинуло б

промінь, щоб зрозуміти ближчі стосунки роману Кулішевого із спорідне

ними з ним літературними верствами. Така розвідка по лінії композиції,

стилю, вказала б належне місце романам Кулішевим посеред інших анало

гічних творів; це була б дійсно і с т о р и ч н а розвідка на підставі дослід

ження форми й ідеології. *

У книзі В. П. Петрова помічаємо прогалину, що її автор своєчасно

повинен був заповнити. У І-му розділі наш автор, у зв'язку з подіями

Кулішевої біографії, розглядає його белетристичні твори 1852—54 рр., по

вісті, що їх він друкував у „Современ.“ Некрасова; згадує і „Якова Яко

вича“, дарма що йому присвячено далі 3-й розділ другої частини книги.

Але, часто згадуючи Кулішевi праці про Гоголя, він ухиляється від їх

розгляду й оцінки: „Тут, — каже В. П. ІІетров, — не місце давати роз

гляд Кулішевої біографії Гоголя". Чому? Я гадаю, що вона більше варта

уваги в цьому томі, ніж, напр., воли, яких купував Куліш, кожухи, чо

боти та інші дрібниці його життя, що ніяк не зв'язані з його творчістю.

Знаючи давню зацікавленість ш. дослідника питаннями етнографії та

зокрема фолькльору, ми сподівалися знайти в його книзі поглибленішу

розвідку про „Записки о Южной Россіи“. Не двічі й не тричі зверта

ється він до цієї епохальної для свого часу праці Куліша: в першій,

біографічній, частині книги згадується за неї частенько, на сс. 140, 156,

163, 213, 249, 270—274, 276, 279—280, 314—315 та ін. Можливо, що крім

того, що використував В. П. ІІетров, можна б додати ще дещо з матері

ялів і разом із тим поглибити аналізу „ Записок“. На жаль, наш автор

повторює у другій частині книги (с. 512) те, що вже висловлено випце,

а ввесь розділ, що його присвячено „Зап. о Ю. Р.“—взагалі подає дуже

мало нового. Дослідник ходить к о л о історії цього видання, не роблячи

головного, бо залишає питання про історію текста „Записок", обминаючи

це, хоч і важке завдання, але таке, що дає єдиний спосіб остаточно роз

в'язати заплутану справу про його автентичність. В. П. Петров лише

обмежується цитуванням висновків статті акад. А. М. Лободи, але той

тільки II о с та В и в питання і вказав Шлях, як належить дальшими до

слідами його розв'язати. Так само, коли наш дослідник каже про участь

Кулішеву у збірниках пісень Метлинського та Бодянського, торкаючись

і „Зап. о Ю. Р.“, — він не подає стислого й чіткого переліку того, що саме

в цьому збірнику припадає на пайку Кулішеву, а що— його співробітни

ків. Без таких точних даних ми не можемо навіть приблизно уявити собі,

яку вартість мала праця Куліша: чи вона була тільки організаційна

-, (а коли так, то якою мірою?); чи основу „Записок“ склали його власні

***

— швинниви і
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записи? Залежно від розв'язання цих дуже немудрих питань можна буде

й оцінити збірник. Зауважмо ще, що В. П. Петров інколи перебільшує

значіння праці Кулішевої: на с. 556 зазначає, що переважне значіння

„Зап.“ проти попередніх етнографічних видань полягає в тому, що К.

дає читачеві не тільки пісні та думи, але й п р о з о в і записи; ми усімом

спростувати цю помилку: навіть у „Граматиці малор. нар. “ Павловського

є записи звичайної, прозової мови (1818 р.). Звичайна, „проста" мова

за 40 років перед Кулішем звернула на себе увагу, себто ще до народ

ження Куліша. І тут він не був новатором.

Можна зробити ще чимало дрібних зауважень. Але читач і з вище

сказаного зрозуміє, що вони не зменшать ваги нової праці В. П. Петрова.

Моє розходження з ним— переважно методологічного характеру; важко,

до речі кажучи, критикувати працю іншої школи, можливо й не гіршої,

але не тієї, що зветься позитивною, філологічною і потребує особливо

обережного і критичного ставлення до матеріялу, дбаючи, щоб усі вис

новки базувалися на добре вистудійованій бібліографії, на критиці та

історії тексту творів автора. Не зважаючи на всі мої зауваження, підби

ваючи підсумки всіх моїх спостережень, я можу так висловитися про

працю В. П. Петрова.

Ця праця відзначається багатьма позитивними прикметами. Вона обій

має великий матеріял. Автор подає цінні спостереження, що з них певна

частина залишиться в нашій науці. Можна ствердити, що хоч про Ку

ліша існує ціла література, одначе ніхто так глибоко досі не зорав ці

лину, як В. П. Петров. Він подав цінні зауваження щодо праць своїх

попередників, і спричинився до кращого висвітлення явищ літературних

1850—1860 рр. Він володіє методом аналізи біографічної і формальної,

вміє теж подати достатній коментар соціологічний, висвітлюючи явища

літературні. Книгу написано з літературним хистом. Її можна читати

дуже легко і з великим зацікавленням.





1. с. АввАмов.

Р03IIIУКИ ПРО П. О. КУЛІША й ЙОГО БАТЬКІВЩИНУ.

П. О. Куліш не був тісно зв'язаний із місцем свого народження—мі

стечком Воронежем “) на Чернігівщині; роки навчання в Новгород-Сівер

-ській гімназії, життя в Києві, в Рівному, на Волині, в Петербурзі, в Тулі

й, нарешті, постійне пробування на хут. Мотронівці на Борзенщині відір

вали його від рідного Кулішівського хутора близько Воронежа. Хутір

цей міститься поруч Гукового хутора, де тепер зорганізовано колективне

господарство, щось за п'ять верстов од Воронежа на шляху до села Ма

кова. До останнього часу Кулішів хутір належав селянам села Локотків.

Садибні будівлі давно вже знесено, і лише старі тіняві осокори й липи

та здичавілі яблуні і груші позначають те місце, де був садок та садиба.

Під цими яблунями й тінявими липами поховано батька П. О. Куліша—

Олександра Андрієвича. Років зо два тому Воронізький гурток краєзнав

ства обгородив дерев'яною загородою його могилу. Предки П. О. Куліша,

походженням з Воронізьких козаків, що здавна проживали на цьому ху

торі, посідали пости сотничих і курінних отаманів. Про це свідчать

деякі відомі мені місцеві документи, що про них А. Лазаревський, пи

савши про предків Кулішевих, не згадує *).

Року 1792 вересня 10-го Кролевецька духовна управа писала „священ

нику воронежскому троецкому Іоакиму Матвеевскому“: „Нижній земскій

кролевецкій судь прислаль вь сіе духовное правленіе сего сентября 9-го

сообщеніе прописьiвая что при указЬ изь новгородсЬверского намЬстни

ческого правленія прислано вь оньій судь вь оригинале обликь взнесен

ньій вь то правленіе при прошенiи оть священниковь церкви рождества

богородиць богдановской Макара Неговорова и Василія Красовского

сь прихожань на должнье оной церквЬ умершимь сотенньмь атаманомь

Иваномь Кулешемь двадцать рублей деньги (денег) сь тЬмь что бь оньй

судь онье сь наслЬдниковь реченного Кулеша взьскаль немедленно;

") Колись Вороніж був місто, про що свідчить рукописна грамота митрополита Київ

ської, Галицької й Малої Руси Рафаїла Заборовського з 4 вересня 1745 р., де написано:

— Настоящего 1745 г. сентября 4 протопопін Кролевецкой г о р о да В о р о не ж а церкви

живоначальной Тройць іерей Іоаннь Стрельбицкій сь прихожанами доположеніемь намь

представили, что приходская показанная Троицкая Воронежская деревянная церковь

пришла (невиразно) и починить оной немощно, почему де они желають вновь церковь

деревянную жь в тоже именованіе по ея обветшалой церкви состроить" і т. д.

*) Див. „Кіевская Старина“, 1898 р.. вересень: А. Л. „Предки П. А. Кулиша".
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а какт, де означенного умершего КулЬша ") наслЬдники Яковь и Андрей

КулЬши вь данномь оть себя вь ономь судЬ показанiи написали, что де

по смерти онаго отца ихь долговь оставалось на немалую сумму, которье

брать ихть старшій Даміань (кой уже умpe) КулЬшть при ихть тогда

малолЬтствЬ за жизни его сь им'Ьнія ихть общего всехть кредиторов уистиль,

вь томь числе и на оную церковь уплачень, и на то расписка имелась,

но какт, оную, такт, и другіе писменнье документь за умертвіемь ихть

брата и жень его Иринь забрать вами, коихь по их требованію не от

даете чиня похвалки тЬ бумаги отдать обратно дателямь расписокь, к'ь

двойному паки взьсканію“ і т. д.

З дальшого тексту виходить, що згадана Ярина, дружина Дем'яна

Куліша, була рідна сестра воронізького панотця Якима Матвієвського,

що в нього зберігалися належні документи. *

Із згаданого тексту безпосередньо випливає, що Дем'ян Куліш був стар

ший брат Якова та Андрія Кулішів *), себто брат діда письменникового.

В цьому документі предків П. О. ніде не названо дворянами. Через те,

що панотець Матвієвський потрібної розписки не подав, виникло друге

запитання Кролевецької духовної управи, аналогічне першому, де теж

Кулішів дворянами не назван0.

Як свідчить А. Лазаревський, постанову губерніяльного маршалка

й повітових дворянських депутатів про визнання Якова та Андрія Кулі

шів за дворян Департамент Герольдії не затвердив. Проте, Яків та Андрій

Куліші, можливо, були о с о б и с т і дворяни, бо Яків Іванович Куліги

(брат діда письменникового) підписувався: „дворянин сотенньій атаман.

Яков КулЬшть“. Такий підпис є під його свідченням в одній судовій

справі 1807 p., що її знайшов я в Воронежі. Справа має заголовок

„0 не з а к о н н о р о д и в ш е й д в о р я н к в с в я щ е н н и ч e c к о й до

ч е р и де ви ць У л ь я н В IIя с е ц к о в н ь в х у т о р Б "д в о р я н и н а

Якова Куле ша м у ж ск а пола мл a де н ца, к о т о р о е н а йдено

не ж и в о е". Ця дворянка, дівчина Пясецьківна 16-ти років, попівська

дочка, небога дружини Якова Куліша, не вміла підписати свого прізвища,

а сам Яків Куліш теж не був досить письменний, як бачимо з такого

його підпису: „к с е м у п0 к а з а н и й у ш о д ть п и c а л ь с я д в о р я н и н в

с о т е н и й а та м а н в Я к о в ть К у л ь шть“.

Із згаданої судової справи видно, що Я. І. Куліш мав хутір, де поруч

житла була пекарня й ґуральня, та мав на той час двох наймитів. Був

він скупенький, як видно із списку жертводавців на новий дзвін для

Троїцької церкви (1784 р.) „Р e e c тр п р о п а м я т ь с в я щ е н н и к у

*

*) Слово .Кулеш" нашисано в ориґіналі вище з е, а в даному разі й далі з Б.

*) Про Дем'яна Куліша А. Лазаревський зауважує: „Как видно из представленньїх до

кументов, Демьян Кулеш бьіл не дедом, а дядею (братом отца) Якова Кулеща". Кіевск.

Стар.", 1898 р., вересень, стор. 64. Очевидно, мова мовиться тут про іншого Дем'яна Куліша.

і,
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1 o а к и м у Мат в Бе в у сь п р и х о ж а н и его, что к то x o щ ет з а с п a

с е н и е c в о е й ду ши о т д о б р о х о т н о г о с в о е г о п о д а я н и я на

к о л о к о л ь до х р а м у е г о п р и х од с к о й в о р о н В ж с к о й ж и в о

н ач а л ь н о й т р о й ць дат ь “. В цьому реєстрі читаємо, що „Яков и.

Марія КулЬшть сь чадь" пожертвовали невеличку суму, лише 20 коп.,

тимчасом як якийсь „Никита старець спросил на ярмонки 55 коп.“, а про

ста жителька Ганна Бондаренкова дала 3 карбованці, багато хто давали

по 1 карб.

Поруч більш-менш незаможних Кулішів „панків“ проживали в Воро

нежі їхні далекі родичі, „простьe" козаки Куліші, і тепер на Миколаїв

щині проживає козак Лазар Куліш. Відомо, що П. О. Куліш не міг до

вести свого дворянського походження, щоб дістати право слухати лекції

в Київському університеті; про це він згадує в листі до С. Н. Носа.

„панотець зоставсь десятилітнім безбатченком, тим и не зумів опісля

спонукати герольдію" ").

У Олександра Андрієвича Куліша та дружини його Катерини Іванівни

з родини Гладких народився 26 липня 1819 р. син Пантелеймон, про що

є такий запис у метричній книзі Воронізької Трисвятительської церкви

за № 20 1819 р.: „0 т дв о р я н и н а жителя в о р о не ж ск ого Алек

сандра Андре е в а с ь н а Ку л ь ша и жень его Ек а т е р и н ь.

И в а н о в о й до ч е р и р о д и л с я с ь н в П а н т е л е й м о н в, к р е щ е н Б

с его и юля 27 ч и с л а п р и х од с к и м в с в я щ е н н и к о м ь І л a p і 0

н о м в Бе з п а л ь м в в о с п р і е м н и к о м в б ь л ь е м у о т в с в я т о г о

к р е ще н і я д в о р я н и н в Е в фим в Сим е о н о в ть с ь н ь III к у ра“.

Дату народження показано 26 лишня. -

У П. О. Куліша була сестра *), що одружилася з Панотцем із села,

Дубовичів. Частину спадщини, що одержав панотець як посаг, продав

він жителеві посаду Шостки— Рябцеві, а той розпродав землю місцевим

сє.лян81м.

У батька П. (). було дві сестри. Одна одружилася з якимсь Новіком,

друга віддалася за Осипа Шкуру. Онука Кулішівни та Осиша IIIкури

тепер замужем за П. С. Абрамовим. Син Новіка — Грицько проживав

у Воронежі на урочищі „Кулішівщина". Воронізькі старі й тепер знають,

що Куліш постраждав „за політику“. \

Хоч як мало жив П. О. у Воронежі, проте яскравими залишилися

в його спогадах вражіння дитинства. У перших своїх белетристичних

творах, що мають безперечно характер краєзнавчий, він багато розповідає

про природу та людність Воронежа. П'ятий том творів й листів П. О. Ку

ліша (вид. 1910 р.) розпочинається з „малороссийских рассказов. “ Майже

в кожному з оповідань цих дія діється у Воронежі, якщо не цілком, то

почя,сти.

*) Цитуємо за заміткою А. Л. а з а р е в с ь к о г о: „Кіевская Старина", 1898 р., вересень,

стор. 12.

*) З слів Д. Е. Макаренка, місцевого давнього жителя, краєзнавця-самоука.
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Змальовує Куліш воронізькі місця й самих пожильців Воронежа, навіть

зберігаючи їхні справжні прізвища.

Наприклад, в оповіданні „0 томть, оть чего вв м Б с теч к Б В о р о н е ж ф

в ь с ох Б П. В ш е в це в ть с та в Б", мова йде про подію, що була давно, „когда

Воронежь бьiль еще укрЬплень засЬками и валами, оть которьxь остались

теперь только малье слЬдь вокругь церкви Николая; когда и вмЬсто ка

менной церкви Николая стояла епце маленькая деревянная церковь сь гал

лереею на точеньxь дубовьxь столбикаxь“ *).

П і пше в ці в с та в справді був у Воронежі, і місце його відомо. Зали

шились і надосі залишки вала навколо центральної частини містечка,

пожильці й тепер кажуть: „ходім гулять кругом валу“. У творі „0 т о м ь,

ч т о с л у чи л о с ь с в к о з а к о м ь Б у р дю гом в на Зел е н о й нед%л ь “

Куліш поетично оповідає про зелене свято в Воронежі, згадує урочище

„К р и в о н о с о в L н оч в Бі“ (тепер „Б о й к о в і н о ч ви"), м а к і в с ь к и х

ко з а к і в; Маків— село, верстов щось за 12 од Воронежа. Б у р дю г—

дуже поширене у Воронежі прізвище. Б у р дю г „беззаботно смЬялся

разсказамь кума про Литвиновь, которьixь тоть видЬль за Де с н о ю, когда

возиль в Новго р о д о к т,*) продавать хлЬбь“. Литвинами в Воронежі звуть

задеснянських жителів білорусів і дуже люблять розповідати про них

різні анекдоти ").

В ошовіданні згадує Куліш „извЬстнаго во всемь ВоронежЬ скрипача

К о в т у на“, розповідає, як навколо Бурдюга зібрався гурток,— „стали

рассказьвать всякую всячину, откуда взялся табак, и как гонялся чорт

за волком, и как Л о к о т с к и й к о з а к ІЦ ь м б а л и с т Б й три года бегал

вовкулакою“.

*) Сочиненія и письма ІІ. А. Кулиша. Київ, 1910, Т. 5, стор. 1.

*) Так люд і досі зве Новгород-Сіверський.

*) Ось, наприклад, деякі з цих оповідань, що я записав їх од воронізького козака

Д. Е. Макаренка:

„У їх картопля заміняє наше жито. Оце вони накопають картоплі, насиплють у бурт

й тоді справляють празник наче наші обжінки.

Скринка граe тонко: А бубен додає густо:

„До коляди Лібо хватиць, лібо нет,

Бульбi xвaтиць" Лібо хватиць, лібо нет!"

„1Іод окном у одного литвина була ямка. Об Роздві у їх хрести пишуть на вікнах.

Пишуть і кажуть: ,хто ходить? — Сам бог ходить. А що робишь? — Хрести пише!“ А один

писав, писав да й упав в ямку, упав да й каже: „Було не питать, як ямку не умів

закутать“.

чого не женишся? — Да нема, одвічає, ні ситiкa (кисета або саквів), ні гамоника (гаманця

із складним ножем), ні белаверхого єлома“...

У їх при сватанні, як перемінять хліб, то молоди пoдносить молодой лапті на 12-ти

ушках, вязовие и приказує „сам плев, подплетав". А вона ему платок: „сама пшила, виши

вала“... й т. д.
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Локотки — село щось за 8 верстов од Воронежа. Цимбaлiстий—локотів

ське прізвище. Згадує Куліш рибалку Бо ж к а, це теж воронізьке

прізвище.

Оповідання закінчує Куліш так: козак Бурдюг, що його чорти оманою

затягли до себе на вечірку, догадався перехриститися. Усе раптом зникло,

а сам Він сидить на стовпі коло млина, а навколо вода.

Аналогічне оповідання записав у Воронежі М. Мурашко і вмістив

у збірці М. Драгоманова під назвою „Музькант и черти“ "). Таке само

оповідання про те, як нечиста сила людину дурила, записав я від зга

даного вже козака Макаренка *).

В оповіданні „Огненньій Змей“ (з народних переказів), надрукованому

в „Киевлянине" М. Максимовича (Київ 1841 р., стор. 181—288), дія від

бувається спочатку в Києві, а далі в містечку Воронежі, що його так

захоплено змальовує автор:

„Шумить, гудеть славньій Воронежь; но не оть грому и бури, а оть

удальxь пЬсень и танцевь. Веселая толпа молодежи, при свЬтЬ мЬсяца

порьiвистьмь приливомь пльветь по опустЬльмь улицамь“.

. Подається пісні, що їх співали й співають у Воронежі;

„Ой грайте музьки, от двора до двора,

Да щоб не журилась стара ненька дома".

Або:

„Вітер повиваe, голье росхиляе,

Под моїмi вoрoтямі скришка-дудка граe.

Скрипка-дудка граe, мене мати лаe,

Мене мати лаe, гулять не пускаe.

— Пусти мене, мати, я не забарюся:

На милого подивлюся, до дому вернуся".

І від пісень цих, каже автор, не тільки „разлегались Воронежскіе

левадь и садь, но и самьiй мЬсяць какв будто... отзьівался“. Герой опо

відання Іван одружується з Марусею, онукою Петра Чайки (одне з давніх

воронізьких прізвищ). З приводу цього наводить автор етнографічні де

талі обряду старовинного воронізького весілля— „какв бояре и старость —

всЬ верхомь на коняхь, вь дорогихь старосвЬтскихь жупанахь, точно

встарину козацкое войско провожали молодого на тестевь дворть; какт,

встрЬтила его на подворьи теща— вь вьвороченномь кожухЬ, верхомь на

кочергЬ, сь серебрянньмь кубкомь вь рукахь °); какв молодой отказь

вался пить и вьiливаль кубокь на гриву своему коню; какой бьїль при

готовлень возь для свадебнаго поЬзду кь вЬнцу— запряженньій шестью

волами, разряженньми вь ленть да цвЬть; какая бьіла попойка и гульня

*) „Малорусскія народнья преданія и разоказь. Сводь М. Драгоманова". Вид. Пів

денно-Зах. Від. Рос. Геогр. Тов-ва. Київ, 1876, стор. 52.

*) Порівн. також: Р у дч е н к о. Народнья южно-русскія сказки. Т. І, стор. 74; Ч у б и н

с ь к и й Т. стор. 183.

*) Такі срібні кубки доводилося бачити авторові цих рядків у деяких вороніжців,

Збірн. Лен. Т-ва — 4. 4
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на свадьбЬ, и какт, цЬлую недЬлю послЬ того Ьздила свадебная про

цессія по дворамь старостовь и родичей" "). -

В оповіданнях воронізьких козаків, що привозили молоти до млина

хліб та сиділи навколо багаття, чекаючи на чергу свою, подає автор ряд

місцевих переказів, наприклад, „Разсуждали о томь, что за ВоронЬжемь,

вь урочищЬ, назьваемь Камень, зарьїть сь давнихь времень большой

кладь, заваленньій огромнь мь камнемь, и перебирали разнья средства,

какь бь добьть тоть кладь" *).

Переказ про цей скарб залишався й до нашого часу, поки якийсь

заповзятий пожилець не висадив у повітря обвіяний леґендою камінь та,

перетворивши його на жорству, переправив не без користи для себе за

лізницею до Конотопу. Довго й даремно шукали на цьому місці таємни

чий скарб деякі вороніжці.

Не один раз змальовує Куліш Вороніж у своїх перших напіветногра

фічних оповіданнях. Не без впливу чудових художніх описів Гоголя від

ображає молодий письменник воронізькі звитаї й воронізьку природу, —

місячні літні ночі й заходи соняшні. Іван Большак, герой оповідання „Огнен

ньій Змій”, повертаючись із Києва, приходить до Воронежу вночі, і автор по

спішає подати читачеві поетичну картину літньої воронізької ночі:

„Дивна и несказанна ночь вь нашемь ВоронЬжЬ! Недосягаемо вьсоко

далекое небо, необьчайно свЬтель мЬсяць и ярки звЬздь. ЗвЬздь

горять, звЬздь сверкають на необозримомь полЬ роскошнаго синяго

неба, какт, непонятнья буквь вь волшебной книгЬ. А весь ВоронЬжь

спить; и можеть бьть только души уснувшихь, оставивши свои жилища,

вьходять свЬтлья на воздухь и читають зту неистолкованную книгу и разу

мЬють письмена ея, пока не возвратятся вь тЬло... Дивна и несказанна

ночь вь ВоронЬжЬ... -

— Благодарю тебя, Боже! говориль Ивань, снявши шапку и крестясь

противь церкви Спаса. — Наконець я вь ВоронЬжЬ!.. О, какв здЬсь хорошо

и привольно! Что за небо! что за воздухь!... Какой чудньій запахь

оть садовь!... НЬть, смЬло скажу, что нигдЬ я не видаль такихь ночей!.. *).

Коли від вогненого змія зайнялася хата Іванова, автор, змальовуючи

пожежу, не забуває згадати, що „скоро раздался звон колоколов на шести

Воронежских колокольнях”, і це відповідає дійсності. В гумористичній

казці „Цьган", що її вміщено вперше у збірнику Є. Гребінки „Ластовка" "),

розповідає Куліш про циган, що розташувалися табором близько Воро

нежа та ходили до Воронежа танцювати.

*) Сочин. и письма П. А. Кулиша. Київ 1910, т. 5, стор. 71.

*) Сочин. и письма П. А. Кулиша. Київ 1910, т. 5, стор. 75.

*) Сочин. и письма П. А. Кулиша. Київ 1910, т. 5-й, стор. 81.

*) „Ластовка". На малороссійскомь язькЬ. Г.г. Л. Боровиковскаго, Е. Гребенки, Грицька

Основьяненка, В. ЗабЬль, И. Котляревского, Кореницкаго, П. Кулеша, Мартавицкаго, П. Писа

ревскаго, А. Чубинскаго, Т. Шевченка, С. Шерепера и другихь. ПовЬсти и разсказь, нЬко

торья народнья малороссійскія пЬсни, поговорки, пословиць, стихотворенія и сказки. Соб

аль Е. Гребенка. СПБ. Изд. книгопродавца Василья Полякова 1841 г.".
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В історичному романі „Михайло Чарньшенко или Малороссія восемь

десять лЬть назадь", що його написано підо впливом Вальтер-Скотта,

Куліш присвячує чимало сторінок давнині свого рідного Воронежа. Сот

ник Чарнишенко під час подорожі з Глухова до Воронежа переїжджає річку

Єсмань *), їде полями поміж численних курганів. Тепер ці кургани майже

всі розорано, але сліди їх ще примітні; найбільший із них — „братская“

могила, що біля неї глухівський шлях поділяється: один іде на Кроле

вець, інший на Вороніж. У згаданому романі автор надзвичайно детально

розглядає пам'ятки місцевої старовини: давню башту і брами, що їх ро

зібрали на цеглу, коли будували Миколаївську церкву посередині воро

нізького городка, підземелля тощо. Цікаво, що підземні ходи знаходили

у Воронежі до останнього часу (наприклад, біля кузні, близько цвинтаря

Троїцької церкви). - *

Згадує Вороніж П. О. Куліш і в інших своїх творах („Коваль За

харко“, „Алексей Однорог")...

Усе це доводить, що на початку свого письменництва П. О. Куліш

скеровував увагу на те, щоб обізнатися в околишньому, на к р а є з на в

с т в i в справжньому розумінні цього слова. На закінчення, згадаю, що

П. О. Куліш користувався з воронізьких прізвищ для своїх псевдонімів

(наприклад, Казюка ”) і для прізвищ своїх героїв (напр., герой „Чорної

Ради" козак Черевань та інш., як про це вже згадувано вище). Згадані

два прізвища „Казюка" й „Черевань” випадково знайшов я в записці воро

нізького поміщика Омельяна Чуйкевича (1813 р.) до „всечестного отца

Григория Кулжинского", батька письменника І. Г. Кулжинського:

„Милостивьій Государь мой. Сего подателя козака воронЬжского Си

дора Чере в аня сь моeю крестьянкою МарЬею К а з юко в ною (курсив

мій І. А.) благоволЬтЬ обьвЬнчать вь протчемь пребьваю вашей всечено

сти покорньій слуга Емеліянь Чуйкевичь".

— V

*) Річці Єсмань присвячує постичні рядки друг Пушкіна В. І. Туманський:

На берегах задумчивoй Есмани,

Чуть сльшимой в шумящих камьшах,

Уньінием встревоженньій в мечтах,

Платил я прошлой жизни дани... й т. д.

(Див. брошуру „В. Г. Туманскій. Біографическій очеркь. Черниговь. 1858 р., стор. 25.

„ВидЬнie". Тут мова йде про кількох Туманських). *

*) Під псевдонімом „Панько Казюка" Куліш умістив в „Основі" за 1861 р. статтю „0

публичньїх чтениях профессора Костомарова из истории Украинь по смерти Богдана

Хмельницкого" та інш.
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У Пушкінському Домі зберігаються (під шифр. 9473. LVІ. б. 8) листи

Іллі Петровича Дорошенка, числом 9, до Марії Олександрівни, що надій

шли туди з її архіву. Усі вони написані російською мовою, але Р.S.,

що їх адресовано до її чоловіка Опанаса Васильовича або до сина—

Богдана, написано по-українському. Листи ці написано з 7 травня 1859 р.

до 15-го червня 1862 р., усі з Чернігова, і послано їх за кордон, де тоді

перебувала Марія Олександрівна. Про цей період шеребування її за кор

доном, коли вона завела знайомство з Герценом, мала побачення з Тур

ґєнєвим і Пассеком, докладно розповідає О. К. Дорошкевич у біографії

Марії Олександрівни, уміщеній у виданих за його редакцією творах

Марка-Вовчка (т. IV, стор. 105—186). До цього часу стосується і розрив

її з чоловіком. Повернувшись із-за кордону, Марія Олександрівна до Опа

наса Васильовича не повернулась.

Хоч ці листи й опубліковано у згаданій книзі, це не відбирає нам

підстави ще раз звернутися до них, по-перше тому, що О. К. Дорошке

кевич не цілком використував їх, щоб вияснити стосунки між Марією

Олександрівною та Іллею Петровичем; проте і та роля, що її І. П. Доро

шенко відограв у початковому періоді її літературної діяльности, і та

близькість, що існувала між ними і ґрунтувалася, як нам здається,

на прихильності Іллі Петровича до Марії Олександрівни, доходячи

до обожування її, — на нашу думку, варті спеціяльного дослідження.

Почуття І. П. Дорошенка до М. О, як видно, згодом, послабшало, вже

з часу розриву Марії Олександрівни з її чоловіком, а потім, після смерти

Опанаса Васильовича, що сталася 1867 року, ставлення Іллі Петровича

до обожуваної раніш жінки геть змінилося, і листування між ними при

пинил005.

До часу смерти Опанаса Васильовича Ілл і Петрович так далеко відій

шов од недавно ще близької йому Марії Олександрівни, що коли Опанас

Васильович, передчуваючи близький кінець, побажав побачитися із

своїм сином Богданом, то Ілля Петрович написав про це не безпосередньо

до матері, а до близької їй людини—Є. П. Мордовиної i, сповіщаючи

про безнадійну хворість Опанаса Васильовича та про бажання його

востаннє глянути на Богдана, прохав переказати Марії Олександрівні,

щоб вона поспішила приїхати і привезти сина до батька, бо той вмирає.

Цей лист Є. П. Мордовиної до Марії Олександрівни (П. Д. 9515. LVI б. 38)
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додає рису до змалювання її особи і ставлення до неї Іллі Пет

ровича.

Автор листів до Марії Олександрівни, що нас цікавлять, Ілля Петро

вич Дорошенко був дуже близькою людиною і до Марії Олександрівни,

і до її чоловіка, Опанаса Васильовича, що з ним він разом учителював

у Немирівській гімназії.

Ілля Петрович викладав математику й фізику і одного часу жив

із Марковичами „комуною". Сукупне життя та спільність інтересів збли

зили Іллю Петровича з Марією Олександрівною. Життя їх у Немирові

було, як видно, дуже інтересне і давало чимало нагоди для їхньої

близькости.

Приміром Опанас Васильович, що був великий знавець і аматор

народніх українських пісень, улаштовував за допомогою Марії Олек

сандрівни „любительские" концерти; а одного разу навіть виставили вони

„Наталку Полтавку" і в цій справі Ілля Петрович узяв на себе обов'язок

подбати, щоб убрання були справді народні, і, крім того, був за режисера.

Цікавлячись народньою українською літературою, Ілля Петрович зби

рав народні пісні, допомагаючи Марії Олександрівні в цій її роботі.

Наприклад, він надрукував українські пісні, що їх він записав, -— у „Чер

ниговских Губернских Ведомостях" за 1861 р. №№ 17—21, під заголов

ком „Памятники украинской народной словесности (народнье песни)" —

разом 10 пісень. Не без участи Іллі Петровича Марія Олександрівна

й сама збирала українські пісні і склала з них збірку на 150 пісень;

вона давала читати цю збірку М. І. Костомарову; про це є відомості

в листі Костомарова до неї незадовго перед його смертю, де він пише,

що повертає їй її народні пісні. Опісля частину цих пісень видано

в Ляйпціґу, а решту вона гадала видати з благодійною метою (на користь

„Киевского Общества Грамотности"); про це вона писала напрiкінці

1890-х років Леонідові Семеновичеві Личкову. Чернетка цього листа, що

стосується до 1898 року, з приводу видання оповідань Марії Олексан

рівни, зберігається в Пушкінському Домі (П. Д. 9506. LVI. б. 33).

У листі вона сповіщає про збірку українських пісень, що є в неї,

числом 150 пісень, уміщених у 6-ти зшитках, по 25 пісень у кожному:

„песни положень на ноть хоропим музькантом, директором консерва

тории, и мотивь сохранень в неприкосновенности, хотя, как немец,

отроду не видавший Украинь, он, может бьть, и не сумел передать всей

их прелести".

Наводимо короткі біографічні відомості про Іллю Петровича Доро

Шенка, що їх мені ласково подав М. М. Могилянський; вважаю за свій

обов'язок висловити йому за це глибоку подяку.

За даними, що їх зібрав Чернігівський співробітник комісії біогра

фічного словника Української Академії Наук А. В. Верзилов, Ілля Петро

вич Дорошенко походив із відомого давнього роду Дорошенків, народився

1827 року в селі Слабині, Чернігівського повіту, де батько його мав 9 дуп
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і 15 десятин родової землі. Потім батько докупив 10 душ і 88 десятин

землі в селі Максимі Остерського повіту. Ілля Петрович вступив до Чер

нігівської гfмназії 1839 р., а скінчив її 1846 р. 1850 року він скінчив

Київський університет, і його призначили на учителя математики й фі

зики в Немирівську гімназію, де він пробув до 1859 р., коли його

переведено до Чернігівської гімназії, також на учителя тих самих дисцип

лін. Разом із тим він викладав планіметрію й таксацію на землемірних

таксаторських клясах при Чернігівській гімназії. Брав участь у засну--

ванні Чернігівської жіночої гімназії, був членом її „попечительного

совета”, провадив без плати діловодство у цій гімназії і також без плати

читав там лекції. Одночасно з Дорошенком у Чернігівській гімна

зії викладали: В. М. Хижняков, брати Мих. і Митр. Константиновичі,

Л. І. Глібов, П. Казимовський, Шульженко, М. А. Вербицький, директо

рував Гудима. Кращого педагогічного персоналу в Чернігівській гім

назії не було ні раніше, ні пізніше, особливо з погляду української сві

домости. Усі, хто памятає Іллю Петровича, свідчать, що він був свідо

мий українець, що для того часу було надзвичайним явищем серед інте

ліґенції. Ілля Петрович був жонатий з Лизаветою Федоровною Рашев

ською, сестрою відомого у Чернігові лікаря І. Гр. Рашевського та сестрою

жінки М. А. Вербицького. Мав близькі стосунки з українськими пись

менниками: Пант. Ол. Кулішем, Степаном Даниловичем Носом, Леони

дом Івановичем Глібовим та інш. Він мав серед своїх товаришів великий

моральний авторитет і мав на них великий вплив. Три роки, з 1867

до 1869, він інспекторував у Чернігівській гімназії, а після того

призначили його на інспектора народніх шкіл Чернігівської губернії,

і на тій посаді він був до 1885 р., коли пішов у відставку незадовго пе

ред смертю. Умер 1885 р. на хуторі у свого брата Трохима Петровича

в селі Максимі.

„Много добрьїх воспоминаний сохранилось о почтенном И. П. Доро

шенке, как об инспекторе, преподавателе и человеке. Уважаемьій и люби

мьій учениками, щенимьiй начальством, он долгое время жил в памяти

благодарньїх воспитанников". Таку оцінку його особи і діяльности ми

знаходимо у книзі „Столетиe Черниговской гимназии" (Чернигов, 1906 г.,

стор. 358).

Розгляньмо тепер листи Іллі Петровича до Марії Олександрівни. З цих

листів видно ту тісну і, як нам здається, однобічну дружбу, що була

між Іллею Петровичем і Марією Олександрівною, і ту, я б сказав, зворуш

ливу любов і прихильність його до неї, і ту участь у його житті й до

помогу, яку вона виявляла йому.

У листі з 7 травня 1859 р. Ілля Петрович повідомляє, що одержав

вислані йому 50 карб., і, дякуючи за це, пише: „Только не хлопочите

больше вьсьлать денегь, а приберегите ихть лучше на всякій случай.

Я скоро совершенно не буду нуждаться вь деньгахь, потому что назна

чена намь прибавка жалованья.“. Як видно, це не вперше посилала
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Марія Олександрівна гроші Іллі Петровичеві, і ця послуга була для нього

тяжка, від неї він уперто відмовлявся. ,

Для характеристики М. О. це інтересна риса, що зовсім Чне гармонює

з тим обличчям, що прийняла М. О. пізніше, після громадського суду

над нею з приводу ії „славетних" „переводов". Близький до М. О. духом,

поділяючи її демократично-ліберально-народницькі романтичні настрої,

Ілля Петрович ділиться з нею і своїми вражіннями від того громадян

ства, що серед нього йому доводиться жити в Чернігові. „Одинь разь,—

пише він у листі з 7 травня 1859 р.,— случилось мнЬ бьiть на вечерЬ, гдЬ

бьІЛ0 Довольно многолюдно, на меня нашла такая тоска, что я даль слово

избавить себя на будущее время оть общества. Пусто, холодно. Сегодня

тоже разстроиль себя: пошель утромь кь Носу и засталь тамь какого то

франта-Тамару *) и еще каких-то двухт, да смотрителя острога; они по

стоянно толковали о сЬченiи и тому подобньxь вещахь; спасибо Носу,

замЬтиль, что на меня непріятно дЬйствуеть такой разговорь, и поста

рался прекратить его". — Живо цікавлячись літературною діяльністю

М. О., Ілля Петрович висловлює їй свої думки про її твори.

Наприклад, у тому самому листі він висловлює свій жаль з приводу

того, що два її оповідання вийшли попереду російською мовою. „Досадно,

пише він— что „И н ст и т у тк а“ и „Ле да щ и ца“ явятся прежде вь пе

реводЬ, а мнЬ бь хотЬлось видЬть ихть прежде вь подлинникЬ“.

Свою ніжну любов до М. О. Ілля Петрович раз-у-раз висловлює у своїх

до неї листах, особливо домагаючись одержати її портрет. „Если можно,

пришлите мнЬ портреть“... „Не забудьте же портрет“... Ось його фраза,

що постійно повторюється в листах до М. О. У приписках до Богдана,

її сина, він теж завжди просить про те саме. Одержавши відповідь від

М. О., він висловлює свою щиру радість: помітно, яке глибоке в нього

почуття прихильности й любови до неї.— „Ахь, Марія Александровна,

какв обрадовало меня Ваше письмо,—пише він у листі з 13 лютого

1861 року. —Я не могу да и не умЬю вьразить то, что я испьталь,

читая Ваше письмо: я перечитьваль его нЬсколько разь; я какт,-будто

снова ожиль“... „Да, Марія Александровна, я не измЬнился,— пише

він, відповідаючи на її листа,—я тоть же, какимь Вь меня знали

два года тому назадь; если бь даже Вь и измЬнились, то я все-таки

измЬниться не могу, я им'Ьль время убедиться в зтомь. Правда, мнЬ

бьло тяжело и очень тяжело замЬчать перемЬну вь Вась (благодарю

бога, если я ошибался), но изь 9того не слЬдуеть, чтобь я измЬнился“.

У цих словах почувається той душевний стан, у якому був Ілля Петро

вич підо впливом, як видно, листа, що одержав допіру від М. О.; по

чуваються його сердечні переживання, його щиросерда туга.

Бажання Іллі Петровича побачити знов і якнайскорше М. О. і страх,

що цього не буде, доводить його до розпачу. „Неужели же я Вась

*) Великий дідич у Чернігівській губ.
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никогда не увижу?—у розпачі пише він — Господи, что же зто такоe?

Я рЬшительно не вь состоянiи писать; извините, если вьйдеть пута

ница. Право, я какть-будто вновь явился на свЬть. Напишите мнЬ, что

Вь воротитесь, что я Вась епце хоть разь увижу, напишите. Пришлите

мнЬ Вашь портреть, ради Бога, пришлите; зто будеть доказательствомь,

что Вь не измЬнились. Неужели Вь не уважите моей просьбь"... „Ска

жите,— пише він далі,— что Вась удерживаеть до сихь порть заграни

цей? Возвращайтесь черезь Малороссію"...

Розповівши далі про свої справи і попрохавши прислати йому книги,

він повертається знову до свого постійного благання надіслати портрета.

„Все 9то пустое, а главное, не забудьте прислать свой портреть. Вь не

забудете? да?"— так невідступно просить він. „Меня смутило одно в Ва

шемь письмЬ, что Вь ни слова не говорите о возвращенiи вь Россію и о

томь, что мь увидимся; напишите, прошу Вась, что я увижу Вась. Боже

мой! Боже!..“ Таким вигуком, повним щирого розпачу, змішаного з на

дією, закінчує він свого листа. У другому листі, з 12 квітня 1861 року,

Ілля Петрович знову повертається до того самого питання. „Еще разь

скажу Вамь, что я нисколько не измЬнился: два года сь лишнимь убЬ

дили меня окончательно вь томь, что я никогда не измЬнюсь. У меня

голова кружится при одной мьiсли, что я увижу еще і Вась хоть разь

вь жизни. УвЬрьте меня в зтомь, Марія Александровна. Напишите, когда

Вь воротитесь вь Россію и воротитесь ли черезь Черниговь? Я думаль

сказать Вамь много, такая путаница вь головЬ, тумань какой-то, мьсли

не вяжyтcя. Впрочемь, я увЬрень, Вь и безь словь повЬрите, что я тоть

же. НЬть, мнЬ кажется, теперь я чувствую сильнЬе, чЬмь прежде". У цих

словах почувається правдива журба, страх, що мрія побачити дорогу,

близьку людину не здійсниться, і радість майбутньої зустрічі. І цього

листа він так само закінчує проханням про портрет. „Марія Алексан

дровна, пришлите мнЬ свой портреть, умоляю Вась, пришлите“... „Богдасю,

проси маму, щобь скорiйше іхала вь Черниговь, та кріпко проси”...

вигукує він у тому ж таки листі. „Недавно я прочель Вашего „ Лихого

человЬка", онь мнЬ очень понравился, а „Три долі“ еще больше. Много ли

Вь пишете? ЧЬмь Вь особенно занимaетесь?“— питає він. „Я бь готовь

летЬть вь Йталію, но не для меня Италія". Цим признанням він закін

чує свого листа.

У листі з 15 травня того ж таки 1861 року Ілля Петрович, відповіда

ючи на листа Марії Олександрівни, ніби просить вибачення за його по

передній лист. „Какь попали тЬ фразь, за которья Вь меня упрекаете,

вь письмо кь Вамь, я совершенно не знаю, вЬрно какв-нибудь случайно,

вь такомь ужь вЬрно бьiль дурномь настроенiи". Далі, відповідаючи, як

видно, на питання, що цікавить Марію Олександрівну, про Чернігівське

товариство та думку самого Іллі Петровича про це товариство, він пише:

„Можно безошибочно почти сказать, что у насть вь ЧерниговЬ о б ще ство

мерзость, кромЬ двухь женщинь да Голицьіной. Голицьна прекрасная
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особа, да еще Тризна, жена Романа Дмитріевича, да Марковская, а все

остальное просто дрянь. ПріЬдете и сами убЬдитесь, что я правь..."

Повертаючись до питання, що його постійно турбує, про поворот М. О.

в Росію,— що він робить майже в кожному своєму до неї листі,—Ілля

Петрович пише: „Я не шутя говорю, что потеряль всякую надежду;

и Афан. Вас. уже квартиру наняль для Вашего пріЬзда..." Щирість

ставлення Іллі Петровича до Марії Олександрівни ясно виявляється

в листі його з 29 травня 1861 року. Ось як він висловлює їй свій по

гляд на те, як він бажав би, щоб вона до нього ставилась.

„... Грусть невольно вь каждомь письмЬ видна; мнЬ тяжелЬе, когда Вь

стараетесь скрьiть что-нибудь оть меня. Говорите всегда и все откро

венно, пусть я буду все знать...“

Любов і прихильність свою до М. О. Ілля Петрович переносить також

і на її сина Богдана. Відповідаючи, як видно, на сумніви, висловлені від

М. О., щодо ставлення до неї Іллі Петровича, він у листі з 29 травня

1861 р. вигукує з ласкавим докором: „Неужели Вь сомнЬваетесь во мнЬ,

Марія Александровна, что хотите, чтобь я повториль мои слова относи

тельно Богдана. Не дай Богь, чтобь онь вь 9томь нуждался, но я и теперь

скажу, что Богдана я такь люблю, что никогда его не оставлю, если ему,

Боже сохрани, случится потерять Вась...“

Коли ж М. О. звернула увагу на дражливість Іллі Петровича, то він,

протестуючи проти цього, просить не вірити, висловлює гадку, що чутки

про його дражливість дійшли до М. О. через Опанаса Васильовича,

і питає її в листі з 10 серпня 1861 р.: „Нo изь чего же онь могь заклю

чить, что я сталь раздражительньмь? Я при немь всего разь вьбраниль

Носа“,— признається він, додаючи: „но не как дЬятеля, а какв человЬка".

Маючи спокійну і врівноважену вдачу, Ілля Петрович виявляє запал

тільки тоді, коли це стусуcться до М. О. На кожне її слово він палко

реаґує. Помітно, що все їй приємне, надзвичайно і його втішає— і нав

паки. Отож, коли М. О. висловила йому свою думку з приводу його драж

ливости і прохала його „не вспьілить" за ці слова, він відповідає їй:

„А знаете ли, за какія слова я вспьілиль? Воть за какія: „Если бь Вам'ь

бьло тамть лучше". Оть зтихь словь повЬяло на меня холодомь“... Така

болісна чутливість показує глибину почуття Іллі Петровича до М. О.,

коли на кожне слово близької людини звертають особливу увагу, коли

кожне слово може і збудити радість, може й довести до розпачу. Таким

уявляються нам почуття Іллі Петровича до М. О.

Коли він одержує листи від М. О., ще збуджує в ньому щиру радість,

і він не знаходить слів подяки за те, що вона памя'тає про нього:

„Не знаю, право, какт, и благодарить Вась, Марія Александровна, что

Вь, несмотря на то, что такь давно не получали оть меня писемь, все

таки не забьваете меня“,—пише він у листі з 18 квітня 1862 р...„Правда

Ваша, Марія Александровна, что я вспьiльчивьій и скорьй,— признається

він,—и до сихь порть такимь остался, только не думайте, что я смогь

бь разсердиться на Вась, по слухамь вь особенности..."
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Ілля Петрович палко бажає скоріше побачитися з М. 0. Він усяк

переконує і вмовляє її вернутися в Росію і приїхати в Чернігів. Усякий

намір М. О., що вона його висловлює, протягнути своє іперебування

за кордоном, хвилює його, особливо, коли він довідується про її бажання

ще куди-небудь поїхати і задержатися на довший час за кордоном.

„ЗачЬмь Вамь Ьхать вь Перусалимь? Что Вь тамь увидите? Не еть

цЬлью же изучить Востокь Вь туда поЬдете?... Не предполагаю также,

чтобь Вь туда Ьхали молиться?...“ Із страхом і ревнивим почуттям питає

він у листі з 10 серпня 1862 р.

Ілля Петрович ділиться всіма своїми вражіннями і висловлює М. О.,

як близькому своєму другові, свої думки про людей, що його оточують.

Він ревно страждає, що не бачить у людях „стремленія кь лучшему “:

„Они всЬ остаются такими же крЬпостниками, какт, бьїли, даже Ст. Дан.

Нось не отстaеть вь зтомь оть прочихь“, пише Ілля Петрович у листі

з 15 червня 1852 р. У цьому ж таки листі він розповідає, про „случай",

як він висловлюється, „про которьiй можно бьiло бь прозвонить".

Наводимо цей характерний „случай" цілком. „Прошлой весной вь юж

ньxь уЬздахь нашей губернiи вьiвелась саранча, (вь особенности постра

даль НЬжинській уЬздь). Губернаторь (Голицьінь) сдЬлаль распоряже

ніе употребить всЬ мЬрь кь уничтоженію саранчи. Вь Чернигов

скомь уЬздЬ помЬщикь Дурново (извЬстньій всему міру подлець, онь же

и отець уЬзднаго Черниговскаго предводителя и тесть Черниговскаго

исправника) отлично воспользовался 9тимь распоряженіемь. Онть настроиль

пристава донести, что вь дачахь Дурново появилась саранча вь значи

тельномь количествЬ (нужно замЬтить, что в Черниговскомь уЬздЬ eя

вoвсе не бьло). Получивши 9то донесеніе, исправникь немедленно распо

рядился вьіслать изь уЬзда до 1000 человЬкь, на мЬсто появленія саранчи

и окопать канавою мЬста, не занятья саранчей; такимь образомь дaчи

Дурново бьiли всЬ окошань (хотя саранча бьїла только вь уБздахь, лежа

щихь по лЬвую сторону Деснь). Потомь, когда созрЬль хлЬбь, то такимь

же образомь вторично собрали больше 1000 человЬкь, сь серпами и косами

чтобь спасать хлЬбь оть летучей саранчи, и опять вь одинь день сняли

хлЬбь у того же Дурново. И такь нЬть худа безь добра. Кому саранча

причинила разореніе, а Дурново пользу; и какть кстати: вь 1861 году

не у одного помЬщика остался хлЬбь на корню по случаю обнародованія

положенія 19 февраля, а у Дурново бьiль снять вь одинь день. Одного

казака спросили: видаль ли онь саранчу? — „Та хто її бачив, то пани

видумали та дурять людей, що саранча літа в ночі, а на день десь

ХОВa8ТЬСЯ“... *

Наведені вибірки з листів Іллі Петровича до М. О. досить яскраво

змальовують нам їхні стосунки: з його сторони— щира, сердечна до неї

прихильність, що межує з обожуванням, та бажання поділитися з нею,

як із найближчою йому людиною, своїми думками й почуттями— це

ставлення, як видно, опісля змінилося: Ілля Петрович охоловь до М. О.
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підо впливом її зміни до Опанаса Взсильовича, його близького друга,

та інших обставин; а з її сторони—дружнє до нього ставлення, неначе

на спогад про ті стосунки, що уставилися під час перебування їх

у Немирові. Вона все ж дорожила цими листами, що дійшли до нас:

вона їх зберегла, і їх передано в Пушкінський Дім з її архіву. У своїх

життєвих турботах вона пам'ятала про відданого їй Іллю Петровича

і дорожила пам'яттю про нього і про його до неї почуття.

На підставі всіх цих листів, що попали в Пушкінський Дім, там збе

реглися і дали матерiял до цієї статті, не можна, звісно, зробити яко

гось загального висновку, да це й непотрібно. Ми тут не мали на меті,

на підставі цих листів, що ще недавно стали відомі у друку, дати ні

оцінку літературної діяльности Марка-Вовчка, ні характеристику особи

М. О., — це вже досить ґрунтовно зробили її біографи і дослідники їi

творчости, особливо О. К. Дорошкевич у своїй останній праці про Марка

Вовчка. Ми наводимо лише кілька витягів із листів Іллі Петровича

до М. О. і зупиняємося докладніше на розгляді почувань його до цієї

„очаровательной женщинь", як це визнавали сучасники й поклонники

її, що між ними, крім Дорошенка, були Турґєнєв, Герцен, Куліш, Пассек,

Писарев, Ген., Ковелін, Слепцов та інші. Аналіза їхніх стосунків, зокрема До

рошенка, до М. О. не є наше завдання; але все ж ми вважаємо за обов'язок від

значити, що на підставі наведенних тут витягів із листів Іллі Петровича

видно, що й він цілком був під впливом чар цієї жінки, чар, тим більше

незрозумілих, що з слів сучасників і тих портретів, що дійшли до нас,

вона своїми зовнішними даними не являла собою нічого видатного і, можна

сказати, була не гарна з її плескуватим обличчям, неправильними його

рисами, негарним носом, маловиразними очима і мало хупавою постаттю

(майже атлетичної статури), що, проте, не перешкоджало їй мати такий

успіх: Турґєнєв, як казали, „лежал у ее ног"; Герцен за ради неї ризи

кує приїхати в Бельґію; Куліш через неї розходиться із своєю жінкою.

Чари Марiи Олександрівни, коли вірити людям, що близько її знали,

пояснюються не стільки її зовнішнім виглядом, як її розумом і здат

ністю чарувати людей, умінням підійти до людини і торкнутися її

душевного життя.

У числі цих— коли можна так висловитися— обожувателів був і Доро

пенко, що через свою виключну вдачу так її любив, так очевидно стра

ждав у своїй провінціяльній самотності від почуття, що його захопило,

і так кінець-кінцем, як відно, був дуже розчарований в об'єкті своєї при

хильности та обожування.
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М. К0ЦЮБИНСЬКИЙ і Л. ТОЛСТОй.

Поміж творів Коцюбинського впадає в око невеличка, але інтересна

повість „Коні не винні". Інтересна вона насамперед тим, що характеризує

соціяльні погляди письменника більше, ніж його відомий твір „Fata

Мorgana" та інш.

Як і в усіх своїх творах, Коцюбинський і тут показує нам село, се

лян, показує поміщика але далеко в іншому освітленні; навіть самою

своєю формою повість різниться від його попередніх творів.

Проф. М. Зеров, характеризуючи ставлення письменника до села і до

„мужика", звернув увагу на те, що у сфері ідеологічних концепцій

на зміну народницьких поглядів Коцюбинського вплинули Чехівські

„Мужики“. Можливо, що тверезий реалізм Чехова допоміг Коцюбинському

відірватися від традиційного висвітлення селян і приготував у ньому

майбутнього автора „Fata Мorgana" та згаданої вище повісти ").

Але цілком прийняти цей висновок проф. Зерова навряд чи буде мож

ливо. Справді, Коцюбинський у своїх пізніших творах відмовився від

того старого народницькаго погляду на село, що в російській літературі

його найяскравіше провадив Л. М. Толстой. Тільки причина цього поля

гала далеко глибше, ніж прості літературні, хай навіть і чехівські впливи.

Брак мемуарної літератури, брак безперечного біографічного мате

ріялу перешкоджає дослідникам дати повну картину розвитку соціяль

них поглядів письменника. Головне все ж можна схарактеризувати вже

й тепер. Ми знаємо про приятелювання Коцюбинського з Максимом Горь

ким, знаємо, як його приймали на о. Капрі. Сам Максим Горький, у при

свячених Коцюбинському гарних своїх спогадах, характеризує його як

„Прехорошу, незвичайну квітку", як людину високої духовної культури.

„Він, — пише Горький,— дуже часто говорить про демократію, про народ,

і завжди було якось корисно його слухати, приємно й корисно" *).

Творчість Коцюбинського, як підкреслює критик І. Лакиза, виростала

під гаслами революційно-демократичними, в передчутті неминучих соці

яльних катастроф, у бурі сумнівів, суперечностей, що часами так владно

панували в колах радикальної української інтеліґенції, до якої належав

Коцюбинський *).

*) Твори М. Коцюбинського. Вид. „Книгоспілки", т. III.

*) М. Горький та М. Коцюбинський. Харків. 1928, стор. 18.

*) І. Л а к и з а. М. Коцюбинський. Київ. 1929, стор. 17.
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Про глибоку клясову свідомість, що допомогла Коцюбинському раніш,

як кому іншому, помітити на селі куркуля та клясову боротьбу, що там

розгорталася, свідчать найбільше його всі твори, не виключаючи праці

в газеті „Волинь" ").

Особливо про це свідчить повість „Коні не винні". Тут Коцюбинський

рішуче підкреслює свій розрив із народництвом, виявляє своє ставлення

до тої інтеліґентської ідеології, що одного часу була дуже поширена під

Назвою „толстовства“.

Як мені здається, ця повість є камінець, що його кинув Коцюбин

ський в Ясну Поляну.

Герой повісти — генерал скрізь проповідує, що „мужики" мають пере

важне право на землю.

„... Земля, — каже він,—має належати до тих, хто її обробляє“... -

„... Пора нам розстатися вже з пануванням“, — роз'яснює він на сіль

ському сході права народу на землю.

Щодня в нього йде суперечка з жінкою.

„... Не ми обробляємо землю,— говорить він жінці та дітям,— а вони...

Ти б, серце, вічно панувати хотіла. Доволі. Попанувала, і годі. Треба ж

і другим. Не бійсь, всієї землі не одберуть, лишать трохи і нам... так

десятин п'ять. Я на старість за баштанника буду. Надіну широкий бриль,

запущу бороду аж по пояс. Я буду садити, ти вибирати, а Антоша во

ЗИТи В Місто“...

Жінка думає, що він жартує.

— Жартувать добре в родині,— каже синок Антоша,— а нащо-ж тато

проповідує (це) мужикам? Вони настроєні так, що щохвилини чогось
чєк86ш... ч8

На це батько пояснює: *

— Я не жартую. Пора одкинути забобони. Як хочеш їсти— працюй...

Інтересно подивитися й на зовнішній портрет цього поміщика-соціялі

ста, як його малює Коцюбинський. Його генерал одягає в „блюзу вовняну,

сіру a la Толстой".

Генерал дуже любить смажені печериці... облиті сметаною добре й по

сипані зеленим пером цибульки... Вегетаріянець!

його дружині автор дає ім'я— Соня, так звали дружину Л. Толстого.

Деякі сценки дуже нагадують відомі сценки, що бували в Ясній По

ляні. Соня протестує проти того, щоб чоловік віддав землю мужикам.

— Ти,— кричить вона на нього, — збожеволів. Ти не смієш оддавати

землі, ти маєш діти!..

Зовсім так само, як колись було в Ясній Поляні, в садибу генерала

закликають козаків, як тільки селяни сказали, що вони хочуть узяти

собі панську землю, ту саму землю, що перед тим сам генерал визнав

за їхню.

r

*) Ілюч енко, Г. П. М. Коцюбинський у Житомирі. Житомир, 1928, стор. 10, т. ін.
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Тут Коцюбинський малює таку сцену. Засмучений з того, що хочуть

у нього відібрати землю, генерал повертається додому. Жінка зустрічає

його на ґанку. Не встиг він навіть скинути кашкета, як вона напусти

Л8lСЯ На, НБ0Г0.

— Аркадію, ти маєш діти!

— Ну, маю, серце.

— Тут не до жартів. Ти повинен до губернатора їхати... Треба прохати,

щоб він зараз прислав козакiв.

— Вибачай, Соню, ти дурниці говориш.

— А що ж, чекати, щоб мужики землю забрали?

— Ну, і заберуть. Земля до них належить.

— Ти шомішався на ліберальних ідеях. Коли ти вже затявся, я їх

сама Покличу.

— Я не потерплю козакiв у себе.

— Без них не обійдешся.

— Я зроблю скандал... Я не знаю, що зроблю... Піду в тюрму... На

Сибір піду... На каторгу піду, а не попущу...

Від себе Коцюбинський додає, що генерал розшумівся, як самовар,

що ось-ось має збігти. Кричав, весь червоний і мокрий, тупав ногами

і так махав руками, наче перед ним була не жінка, а навісні козаки.

Перекидаєте кілька сторінок, і бачите зовсім іншу картину.

На село приїхали козаки. Губернатор прислав, син Антоша їздив

і запросив...

Роздратований генерал наказує покликати Антошу й починає на ньго

кричати.

— Ти навів козаків?

— Я, чи не я, це, тату не важно, — засюсюкав Антоша.

— Ага! Не важно... Ну, добре, так я ж вам покажу... Я прожену їх

швидко... Пустіть!.. кричав він, хоч його ніхто не тримав, і бігав по

хаті... — Пуетіть мене зараз...

— Прогнати не трудно, — промовив Антоша,— тільки що вийде

з цього... Паші в селі тепер не дістанеш, та й мужикі добровільно не

дадуть... Хиба грабувати будуть... Коли ти цього хочеш, то проганяй...

— Ах, бідні коні, — зідхнула дочка Ліда, — що ж вони винні...

— Що ти сказала?.. задумався генерал. — Це ти правду сказала. Коні

тут ні при чім...

Генерал заспокоївся... Очі втратили твердість холодного льоду, там

вже світилось щось покірне і винувате. Завагався хвилину і несподівано

38.пійт881

— А стане ж у нас оброку?

— Я розстараюся вже,— пообіцяв Антоша і, не чекаючи далі, зник

у сінях.

Коней нагодували, козаки залишились у дворі, й земля теж залиши

лася за тим... хто її не обробляє.
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Прокинувшись уранці, генерал глянув у вікно, на двір, де козаки чи

стили коней, покликав льокая Савку, той приніс йому кави.

„... Він любовно поглянув на пахучий напій, понюхав теплий ще хліб

і вилаяв Савку, що кожушок на сметанці занадто тонкий!“...

Треба сказати по правді, що такої тонкої, злої, повної отрути сатири

на Толстого трудно було б навіть чекати від Коцюбинського. Сатира—це

не його жанр, і те, що вона йому так удалася, свідчить лише про той

біль, якого завдала йому проповідь Толстого, і велика сила цього вели

кого чоловіка. Переглянувши все, що писалося на Україні про Л. М. Тол

стого, І. Курганський у свої статті: „Л. Толстой в українській критиці“

констатує, що критика дуже високо цінувала в Толстому не тільки й не

стільки письменника, скільки нового пророка й незвичайну людину та

соціяльного мораліста *). Якраз те, проти чого йшов Коцюбинський.

„Во Льве Николаевиче,— писав Максим Горький, — есть много такого,

что порою внзьiвaлo вомне ч у в ств о б ли з к о е к не н а в и с ти" *). Сати

рична повість Коцюбинського примушує думати, что й у нього, як і в його

щирого приятеля Горького було таке саме ставлення до Ясної Поляни.

Справді з приводу смерти Л. М. Толстого Коцюбинський писав Горь

кому: „Боляче було мені читати, що Ви так тяжко пережили смерть

Толстого. Мені теж важко було, але— не знаю, чи соромитись? — і добре

знати, що на світі буває величне. Тільки на терезах смерти зважується

вага життя" *). Кілька цих коротеньких рядків свідчать, що Коцюбин

ського більше вразив біль Максима Горького, справді великий і гіркий,

ніж вразила його сама смерть Толстого.

Повість „Коні не винні" не тількі підкреслює, а й мотивує цей холо

док Коцюбинського до Толстого, а може й більше, ніж холодок. Коцю

бинський, своїм чулим сердцем, чув, що йде велика хмара, що ось-ось

вдарить грім і має спалити старий світ, а Толстой, на його думку, буду

вав громоотвода. Вороже ставлення до Толстого— це неначе луна такого

самого настрою, як і в споминах М. Горького. „Вот пришли газеть,—

пише Горький,— и уже ясно — уже начинают „творить легенду " про

Толстого". І далі: „.вь подумайте, как зто вpeдно для странь именно

теперь, когда головь разочарованьїх людей опущень долу, души боль

шинства пусть, а души лучших полнь скорби“. А через кілька рядків

ще ясніще: „...Толстой дал нам евангелиe, а чтоб мь забьiли о противо

речиях во Христе, упростил образ его, сгладил в нем воинствующее

начало и вьдвинул покорное „волЬ пославшего“...*).

Іnde ira, очевидячки, й у Коцюбинського.

*) Записки Одеського Наукового при УАН товариства. Секція історично-філологічна,

№ 2, ст. 16— 23. -

*) М. Горь к и й. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Петерб. 1919 р., стор. 3.

*) М. Горький та М. Коцюбинський. Споминки. Харків. 1928, стр. 19.

*) „Воспоминания". Петербург. 1919, стр. 38.
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КАТЕРИНОДАР У, МИНУЛОМУ.

Відомий кубанський краєзнавець Л. Мельников писав якось з приводу

„Плача Василия на р. Кубани", твору краснодарця 40-х років В. Ф. Зо

лотаренка, що він, твір цей, „является весьма обстоятельньм и, пожалу й,

единственньім описанием нашего областного города“ (Куб. 0б. Вед., 1899 г.,

№ 159). На брак друкованих матеріялів про колишній Краснодар скар

жилися також Б. Городецький, П. Миронов та інші дослідники-краєзнавці.

Але вони не мають на це рації: в столичних, харківських, тифлиських

виданнях минулого віку є чимало чудових описів, почасти або навіть

цілком присвячених колишньому Катеринодарові й Кубані. Перелічу

найголовніші: анонімна стаття 1794 р. „О первоначальном заселении вер

ньми черноморскими козаками острова Тамани и земель по рекам Кубани,

Лабе и др.“ (Рус. Инв., 1829 г., №№ 97 и 98); „Замечания генерала-май

ора Дебу о состоянии Черномории и Черн. кoзaков" (0тч. Зап., 1823 г.,

ч. 15), його таки „0 Кавказской линии и присоединенном к ней ч-ском

войске". СПБ. 1829; „Журнал путешествия по земле донских козаков

к Кавказу и в Астрахань“; Г. Ст... (С немецкого, Сев. Архив, 1824, ч. 12);

„Воспоминания о Черномории" Ів. Сбітнєва (Укр. Журнал, 1825 г., ч. 11 —12);

„О положении Куб. земли, о воде, об атмосфере здешнего климата,

о причинах произрождающих повальнье болезни в сем краю, о предо

хранении от оньїх и лечении Прохоровича“. (Воен. Медиц. Журн., 1826 г.

ч. 8, № 2—3); „Краткий исторический и медико-топографический очерк Куб.

кордон.линии черн. коз. войска“ анонімного автора (Жур. М. В. Д. 1836 г. ч. 20);

„Картина Кав. края, принадлежащего России" Пл. Зубова. СПБ. 1835 г.

2 т.; „Поездка по берегам Азовского моря летом 1856 г. “ Н. Філі

пова (Морской Сборник, 1857 г. №№ 6, 7, 8 и 10); дописи К. Росинського

в харківські журнали 10-тих р.р., „Журнал императорского человеко

любивого о-ва“ й „Московские Ведомости"; інтересна стаття „Черкесские

ярмарки в Ек-даре" (Кавказ", 1846 г. № 28) та інші в тій таки газеті,

в „Руском инвалиде“, „Военном сборнике” й „Голосе" за 50—60 р.р.

Відзначу нарешті дописи до „Основи" 1862 р. №№ 6 і 10 С. Шарапа;

спеціяльні статті, присвячені Катеринодарові, в „Кавказском календаре"

40—50 р. р., в Енциклопедичних Словниках Старчевсьго й Толя за 1855

і 1864 р. і т. д. Матерiял про колишній Катеринодар величезний, але,

проживаючи далеко від великих столичних бібліотек, кубанські крає

знавці не мали змоги з нього скористатися. Вони, звичайно, використову

Збірн. Лен. Т-ва —5. -
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вали лише загально відомі роботи Г. Попки „Черн. козаки. СПБ, 1858 г.

та „Дневник“ і „Плач“ В. Золотаренка, що їх видав Л. Мельников і Б. Горо

децький "). Лише А. Лещенко додав до цього ще „Воспоминания“ Сбітнєва *).

Офіційна історія колишнього Катеринодару, цієї ориґінальної сто

лиці прикубанської України, більш-менш відома з архівних даних, але

в них мало матеріялу про зовнішній вигляд міста та своєрідний побут

його людности. Тут можут допомогти лише літературні джерела, що до

них я й звертаюся. До того ж, по змозі, я уникатиму користуватися

тими з них, що хоч почасти вже використані. Дослідження це продовжу

лише до початку 60-років, коли підо впливом цілого ряду причин

і загально-державного і місцевого характеру розпочалася нова фаза

розвитку міста. Тих, хто цікавиться цими переходовими часами, надси

лаю до статті своєї „З історії нар. освіти на Кубанщині“ („Україна",

1829 р., грудень). Ще одне важливе зауваження: брак систематичного

й вичерпного матеріялу примушував мене іноді використувати відомості,

відокремлені одна від одної 2—3 десятиріччями. Це, звичайно, мінус.

Але інакше зробити я не міг. До того ж, як це свідчать дослідження

Миронова („Территориальньій рост Ек-дара“— Известия 0-ва Любите

лей изучения Кубан. края IV; „Кр-дар“, вьп. І, 1926 г. і „Население

Кр-дapa". К. 1926 г.) та інші, з кінця 10 рр. і до початку 60-х ні тери

торія, ні кількість людности міста майже не змінилися. Мало змінився

також і зовнішній вигляд міста й побут його жителів.

І.

На місці теперішнього Краснодару багато віків тому була вже торго

вельно-рибальська оселя й фортеця, а року 1743 стояв загін дінців, дра

гунів та калмиків, щоб стримувати кубанських ногаїв, що їх для боротьби

з турками перекинули за річку *). Тут таки 5. VI. 1793 р. чорноморці

поставили кордон проти шапсугів, а 10-го розташували війсковий табор.

Коли засновано Краснодар, питання спірне. Дехто (Дебу, Сбітнєв,

Золотаренко, „Кавк. календарь“ та інші) зазначає 1792 р. Але ця дата

неправдива, бо "цілком не відповідає загальновідомим даним про засе

лення краю. Доводиться вагатися між 1794 р. (Є. Феліцин та багато

краєзнавців по ньому) і 1793 р. (Толь, Лещенко, почасти Миронов). Нази

ваючи 1794 р., Феліцин базувався на неправдивому суто-офіційному

погляді, вважаючи за дату засновання міста дату урядового дозволу

на забудовання, що фактично розпочалося раніше. Помилковість цього

*) Л. М. e л ь н и ков „Ек-дар полвека назад" — Куб. Обл. Вед., 1893 р., №№ 159—161; він

таки „Интеллигентньій черноморец 40-х годов"—ib., 1901 р., №№ 141 —152 і „Из дневника

В. Ф. Золотаренко", ib., № 153—191. -

Б. Г о р о д е ц к и й „Город Ек-дар 40-х годов прошлого столетия", Изв. О-ва люб. изу

чения Куб. края, 1909, т. IV".

*) А. . 1 е щ е н к о „Краснодар, як культурно-економічний революційний центр Кубані,

„Новим шляхом", 1927 р., № 1.

*) Б у т к о в. Материаль для нов. ист. К — за, т. І, ст. 512.



Катеринодар у минулому 67

погляду дуже добре довів Лещенко "); він запропонував вважати за час

засновання саме початок забудовування міста та першу про нього офі

ційну згадку. За таку Лещенко вважає ордер кошового отамана З. Чепеги

поручникові Волкорiзові про призначення його на посаду городничого,

з 19 листопада 1793 р.

Але в цьому він помиляєтьeя. У сучасника заснування міста, автора

статті в „Р. Инвалиде" 1829 р. (див. вище) читаємо: „Августа 15 дня

собралися в Войсковое Правительство кошевой атаман, войсковая стар

ппина, полковники, бунчуковое товаристзо, полковье старшинь и ата

мань и положили в Карасунском куте *) против дубравь, назьiвaемой

Круглик, в достопочитаемое воспоминание имени жизнедательниць нашей

Великой госудаoьїни императриць Екатеринь. Алексеевнь воздвигнуть

главньій город Екатеринодар, построить в нем Войсковое правительство

и сорок куреней". Отож 15 серпня 1793 р. і треба вважати за час засно

нання Краснодару. Першою будівлею була землянка З. Чепеги. За де

кілька місяців у місті налічували вже 365 дворів з людністю у 916 душ

чоловічої статті та 769 жіночої. Це був найзалюдненіший пункт Чорно

морії. Спочатку будівництво набуло широкого розмаху, і місто зростало

досить швико. Але наприкінці 10-х років зростання припинилося, настав

застій. Докладні описи зовнішнього вигляду міста, що їх склав Сбітнєв,

нічим не відрізняються від описів Філіпова, що відвідав Катеринодар

за 36 років *).

Скористуюся з них, як із докладніших. „Екатеринодар до того ори

гинален по своей нaружности,— пише Філіпов,— что по всей вероят

ности, есть единственньій в сем роде. Представьте себе плоскую мест

ность, спланированную очень правильно на прямье и широкие улиць,

пересекающиеся под прямьїм углом. Но кварталь между улицами напол

нень густьм лесом, не садами, а именно лесом, которьій составляют

могучие густолиственнье дубь с черньми шероховатьми стволами и вьхо

дящими из них светлозеленьми нежними побегами, большие деревья

бельїх акаций, сводом раскинувшие свою листву *) и чащи фруктовьх

деревьев, между которьми нет ни дорожек, ни других признаков сада,

но все пространство между ними, как в дремучем лесу, поросло вьicoкoй

травой и бурьяном. Под сенью дерев местами вьступают своими фаса

дами красивье сельские домики в один 9таж. Крьши их состоят из пра

вильно расположенного толстьм слоем камьшa, poвньій обрез которого,

как широкой лентой окаймляет крьiшу. Стень домов вьбеленньie, тур

лучной постройки. Окна маленькиe, иногда скрьвающиеся за свесив

шимися ветвями большого дерева, растущего подле самой стень в пали

*) „Нов. Шляхом", 1927, № 1.

*) Кутом у чорноморців називали ріг, що його утворювали закрути Кубані.

*) Н. Н. Філіпов — видатний письменник середини минулого віку. Багато досліджень

про Каспій та Кавказ. Про Сбітнєва див. нижче.

*) За даними Сбітнєва, їх привезено з Харкова лише на початку 10 р.р.
/
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саднике. Около дома всегда большой двор с разными службами, при

стройками, скирдой сена и пр., а за двором густой, фруктовый лес.

Местами такой лес занимает весь квартал и только на одном углу его

дом хозяина этого леса. Когда идешь по улице Ек-дара, то впечатление

совершенно тоже, как будто находишься на просеке в густом лесу,

по окраинам которого местами построены дачи или сельские домики.

Улица отделяется от леса забором или плетнем, а поверхность ее поросла

высокой травой, между которой извилинами пролегают проезжие колеи.

Местами около самой улицы и домов большое пространство занято тол

стыми пнями срубленного леса и зеленным болотом, в котором квакают

лягушки *) Акации, дубы, грабины, ясени и фруктовые деревья напол

няют весь город, в котором растительность вообще чрезвичайно сильная.

Главная улица, называемая Красной, вероятно, по виду Гостинного Двора,

построенного из кирпича, занята более тесным строем небольших домов;

на ней ряды лавок, несколько каменных домов “) и между прочим дом

НАКАЗНОГО ЭТАМ3 НА. |

Улицы в Ек-даре вообще очень длинные, версты по две, и город огро

мен по занимаемому им пространству, несмотря на малое население:

в нем всего 7 700 обоего пола жителей, а могло бы поместиться более

100 000. В конце Красной обширная и грязная плошадь, за которой воз

вышается огромное деревянное здание собора темного цвета, окруженное

также площадью и войсковыми каменными строениями, где помещаются

присутственные места и разные войсковые заведения “). Строения обне

сены общим валом, на котором по ту сторону собора стоят пушки, обра

щенные на Кубань“ “). Отже Краснодар того часу мав лише назву міста.

Автор статті про нього в „Кав. Календаре“ за 1850 р. писав: „Войсковое

училище, преобразуемое в гимназию, духовно-приходское училище, 2 гос

питаля войсковой и военный, 2 провиантских магазина (войсковой

и казенный), войсковая богадельня, карантинная застава, меновой двор

для торговых сношений с горцами, паромная переправа через Кубань,

2 или 3 завода кирпичних °), один пивоваренный и один салотопенный,

упраздненая и обезоруженная цитадель, ровесница городу и, наконец,

развалины огромного старинного укрепления, над которыми возвышается

*) За оповіданнями багатьох, у цих болотах ще за 40 рр. бували гадюки, що частенько

заповзали на вулиці, від укусів їхніх терпіли корови та вівці, що там паслися.

*) Шкода, що Філіпов не пише, чиї то були доми. Року 1850, за відомостями „Кав.

Календаря“, в К-рі приватних кам'яних домів не було. Майже не було навіть дерев'яних.

*) Собор, що про нього розповідає Філіпов „заложен“ p. 1759, закінчено його р. 1803.

Це була величезна споруда в стилі запорізьких церков XVII—XVIII в., збудована без за

лізних злук та фундаменту; вона стояла до 1878—79 р. Там зберігалися військові реліквіі.

подарунки Катерини тощо.

“) „Поездка по берегам Азовского моря летом 1856 г.“, Морской Сборник, 1857 г. Изд.

Морск. учен. к-та. № 7, ст. 19—20.

*) За відомостями Філіпова—одна цегельня, тай та, коли відкрилир. 1851 міновий

двір, припинила роботу за браком палива.
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кордонная козацкая вьшка— вот все статистические примечательности

Екатеринодара“.

Промисловість його проте знала й кращі часи. Як пише Дебу, в Ка

теринадарі були: закладений ще р. 1812 та скасований за втратністю

р. 1821 великий кінський завод (коштував 61 248 крб.), сукняна фабрика

(з 1814 р., коштувала 44 440 крб.) і кошарний завод (з 1861 р., коштував

19229 крб.). Була також і власна друкарня. Крім декількох рязанських

та, за словами давніх жителів, завжди п'яних виходнів анапських, інших

мастерових у місті не було. Не можна було зробити навіть найпростіші

меблі, і їх доводилося везти з Ростову. Візників, певна річ, і сліду

не було. На все місто була лише одна брудна, закишіла комахами гости

ниця, де жити не було аніякої можливости. А приватні особи приміщень

не наймали.

Навіть маючи гроші, прохарчуватися в К-рі було важко, бо жителі

мали близько власні хуторі й одержували звідти все потрібне. Отже

дістати на базарі майже не було чого. М'яса вживали лише баранячого

та фазанів. Яловичини не було, бо всю велику рогату худобу відправляли

на північ. Але раніше жити було краще. Німець Г. Ст..., що був у К-рі

р. 1809, писав, що там ціни, крім цін на хліб (1 ф. — 8 коп.), низькі. На

приклад, яловичина була 5—6 к. фунт, куриця 8 к., фазан 25 к. Не скар

житься він і на брак продуктів.

Більше було крамничок із залізним крамом, бакалією, матерією, мод

ними речами, що на них у катеринодарців другої третини минулого віку

був великий попит. На двох торговельних майданах, як показує „Кав.

Календарь“ 1850 р., було всіх 130 крамниць, з них 17 кам'яних і 113 дере

в'яних. Крім того, на ярмарковому майдані, поза містом було 248 дере

в'яних крамниць, що належали війскові. В якій мірі можна вірити цим

високим цифрам, не знаю, бо за даними того самого календаря з 7 120 душ

жителів купців було лише 3, а міщан 78, себто на багато менше, ніж

крамниць "). Проте торгував і дехто з козаків, але взагалі питома вага

торгового стану (здебільшого вірмени, греки) була дуже мала. Ярмарки

збиралися тричі на рік: на благовіщення (25 березня), на зелені свята

(в духів день) та на покрову (1 жовтня). Розпочалися вони з 1794 р.

За найбільший вважали, здається, Троїцький ярмарок. За тиждень з 20

по 27 травня 1846 р. на ньому перебувало, наприклад, 10 000 мирних

і немирних черкесів, що приїхали 4000 гарбами. Привезено (здебільшого

лісу) на 13 500 крб., вивезено (сіль тощо) на 22 500 крб. сріблом “).

Проте, закубанці воліли краще суто мінову торговлю. Для цього

близько доплиття Карасуна в Кубань атаман Т. Котляревський улашту

*) Інших: генералів — 2, офіцерів— 113, вислужених офіцерів — 37,урядників — 311, коза

ків 3103, духовного стану — 23, дворян — 151 (обох статей), розночинців (обох статей)

273 й кріпаків — 115 (обох статів). За 10 років крамарів було вже 112 („Первьій торговьiй

праздник в Е—pe”, Р. Инвалид, 1860 г. № 4) разом із чужогородніми.

*) Гірняки потребували багато соли не так для себе на страву, як для овець.
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вав ще спеціяльний мінотий двір, при нному карантин. Гірняки приво

зили ліс, бурки, худобу, коней, мед, бранців, п’явок (іноді накілька сот

карбованців) тощо, а їм відпускали сіль і полотно, іноді замінювали

бранців і забитих. За даними „Кав. Календаря" на 1848 р. хитання тор

гових оборотів було величезне: з 9 667 карб. до 120 крб. 75 к. за рік.

Лісу продавали від 892 до 45 247 штук, а соли від 345 пудів до 7 620. Це

зрозуміло тому, що торговля залежала від воєнно-політичних обставин,

що завжди змінювалися. Аджеж обороти мінового двора великими на

звати неможна. Старшина допускала гірняків на ярмарки та на мінові

двори дуже обережно: невеликими неозброєними партіями, оглянувши

заздалегідь місцевість, тощо. Торгувати дозволяли лише в зазначені дні

і, здебільшого, лише до смеркання. Щоб реґулювати торгівлю й нагля

дати за гірняками, отаман Рашпіль видав навіть цілий реґламент, вима

гаючи якнайточніше його виконувати. Але робили це не завжди; крім

того, провадилася й контрабандна торговля.

Хоч як погані були мінові двори і складний був товарообмін, все ж

вони складали важливу статтю у військових прибутках. Проте р. 1849

Катеринодарський міновий двір оддано в оренду Посполітакі "), і розпо

чалося справжнє грабування черкеської й місцевої людности. За два роки

двір зліквідували, і місто зазнало серйозної паливної кризи, тому що,

крім двох невеликих військових лісків, палива та будівельних матеріялів

діставати не було де. Переправлятися по ліс на той бік Кубані не завжди

було безпечно. Наприклад, коли брали там матеріял, щоб покласти дере

в'яні містки на Красній улиці (головна вулиця в місті), як каже Філіпов,

загинуло вісім козакiв.

А містки ці були дуже й дуже потрібні. Всіх мандрівників і тимча

сових жителів колишнього Катеринодару вражала його неймовірна гря

зюка. Шарап переказує таку анекдоту, що її склали самі чорноморці:

„Базікали якось, що казак із конем, із ратищем пірнув у калюжі посеред

улиці, та вже літом, як висохло, якась жінка, йдучи на базар, ногу собі

проштрикнула об ратище; і тоді тільки й дізналися за бідолаху й од

копали“ *). Подібні до цього й оповідання Філіпова: „В большую часть

года грязь там так велика, что невозможно ездить ни в каком зкипаже.

Бьвали случаи, что зкипаж, рискнувший проехать по улице, завязал

в грязи так, что никакими усилиями, ни лопадью, ни волами не могли

его вьтащить и оставляли зимовать на том месте. Во время грязи можно

только пешком пробраться по улицам, да и то не по всем и не иначе,

как в сапогах вьIше колен, а женЩиНь Не ВЬІХОДЯт из Дому П0 несКОЛько

недель; им случается не видать своих родственников, живущих по сосед

ству месяца по два только за невозможностью пробраться к ним через

улицу. Даже почту со станции не перевозят в почтовую контору и до

1) Також видобуток п'явок та нафти.

*) „3 Чooнoмoрії (Вісті] — Основа, 62 р. № 6, ст. 84.



Катеринодар у минулому - 71

ставляют на руках. Часто для того, чтобь затворить ставни в окнах,

вьсьілают человека верхом на лошади. Пешеходь, идучи на службу или

по делам, пробираются по городу только местами по улищам, а то, боль

шею частью, по чужим дворам и даже иногда через сени домов, и хозя

ева не претендуют на зто, потому что знают невозможность пройти по

улице; они нарочно не задельвают тех лазеек в заборах, через которье

проникают прохожие во двор для обхода улиць... Только три улиць

в городе снабжень деревянньми мостками для пешеходов, построенньми

года за три назад, да и те считались необьікновенньїм нововведением" ").

Давалися в знаки місту й тумани. „Тумань бьвают столь густь,

влажнь и клейки“, пише автор статті в Ж. М. В. Д. (1836 г. № 20), что

я находил нередко спадший вниз туман на дерева, траву, бьлие и самую

землю, похожим на желе или студень, имеющим вязкое и клейкое веще

ство, отчего у здешних жителей закрьваются на поверхности кожи порь".

Найгірше ж було влітку; тоді в околичних болотах загнивала вода

й торішній очерет. Бували просто апокаліптичні явища. Ось що пише

про це старший лікар Катеринодарського військового шпиталю Прохо

рович: „В сие время года (липень, серпень В. Д.) в самьiй полдень шри

жаркой атмосфере подьмается из камьшей синяя мгла, подобная тому

гасу, какой вьходит из угольев, несовершенно перегоревших и, мало-по

малу распространяясь, приближается к селениям, и люди, вдьхая в себя

сию мглу, получают сильную боль головь и самье обмороки". До цього

прилучалося й інше сезонне лихо. „Весь город, — як каже той самий

Прохорович, — заростает густьм бурьяном, а более всего дикою бузиною,

от которой во время солнечньїх жаров распространяется дурной запах,

отчего и происходит головная боль с шумом и кружением" *). Якщо до

цього жаху додати ще безліч уїдливих комарів, що до шаленства дово

дили людей і скотину, то зрозумілі будуть ті скарги, прокльони та сльози,

що на них так щедрі були перші колоністи. Але навряд чи не винні

були в більшості цих лих самі жителі. Щось до середини 10 р.р. мину

лого віку доплив Кубані-Карасун, що протікав близько міста був чудо

вою, багатою на рибу річкою з доброю водою. Але краснодарці насипали

греблю, щоб зробити переїзд, і ось утворилося величезне застояле болото,

що заражало повітря мiязмами. Але це ще не все: шукаючи виходу, ка

расунська вода просякла під місто, а тому ніколи не висихали там вели

чезні калюжі, разом із гнилою водою вилазили з щілин хробаки, а в кри

ницях повно було водяних вошей. Не можна було пити води, а ні готу

вати з неї страви, не процідивши її перед тим на полотно. Або ж треба

було їхати до Кубані, бо кубанська вода принаймні не шкодила. Зви

чайно, всі ці напасті позначалися на здоров'ї людности. „Все население

*) Морской сб., 57 г., № 7, ст. 22. Філіпов помиляється: на Красній улиці тротуар був

уже р. 1846 (Золотаренко).

*) Воен. Мед. Журнал, 1826 г., ч. 8, № 2—3. „0 положении Кубанский земли"...
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Екатеринодара болезненно, — пише Філіпов, — новоприезжего даже пора

жает отсутствие в городе свежих и здорових наружностей: ему повсюду

встречаются желтье, худье, болезненньie лица. На улицах часто встре

чаешь исхудальx кoзaков с болезненньм вьражением лица, идущих

медленно и с оханьем. Дамь екатеринодарские тоже не отличаются здо

ровьм видом: желтизна лица и синева шод глазами очень распространень

между ними" ").

Про таку хворобливість людности однодушно свідчать і інші суча

сники. Крім малярії, катеринодарці слабували на туберкульозу, цингу,

шлунково-кишкові та на нашкурнi xвopoби. Іноді відвідували їх і страшні

гості: чума й холера.

Автор статті в Ж. М. В. Д., безперечно лікар з фаху, разом із з не

сприятливими природніми обставинами зазначав, проте, ще одну причину

хворобливости тубільців: „Чорноморць характера беотико-холерического.

Почему независимо от влияния знойного кмимата, имеют собственное

расположение к желудочньім болезням и завалам в брюхе“.

До лікарів (декого з них компетентність з наведеного уривку оче

видна) люди зверталися з неохотою, лікуючись здебільшого власними

засобами: проти цинги вживали багато дикого часнику, пропасницю ліку

вали настойкою на раках. Проте, допомагали раки мало, і людности

в Чoрнoмoрії взагалі й у Катеринодарі зокрема більше вимирало, ніж

прибувало. Смерть у бою мала тут другорядне значіння. Як пише Дебу,

за час, наприклад, з 1794 р. до 1817 р. народилося 36 342 чел., а вмерло

40 744. Деяке збільшення людности спостерігається лише з кінця 10 рр.

Щождо Катеринодару, то смертність часто перебільшувала в ньому

народження й пізніше. Наприклад, р. 1848 за відомостями „Кав. Кален

даря" народилося 157 дітей чоловічої статі й 135 жіночої, а вмерло чоло

віків 142 й жінок 165. Зрозуміло, чому, не маючи довго чималого при

пливу зовні, так поволі зросталало й поширювалося місто.

Майже всі автори „Воспоминаний“, „Путешествий" тощо, що відвіду

вали Нерноморію, подавали більш-менш розумні проєкти, як уздоровити

підсоння. Наполягав на цьому й дехто з поступових катеринодарців. Але

всі ці добрі наміри розбивались об льодову стіну загальної байдужости

і скнарости. Військовим урядовцям, на думку Дебу, не важко було б

уздоровити місто, „но богатейшие из них привькли помьшлять только

о приращении собственного имения, мало заботятся об общем благе" ").

Коли тимчасовий заступник наказного отамана Заводовського збудував

на Красній та ще на деяких улицях дерев'яні містки й пішоходи та по

проривав канави, генерал був з цього надто незадоволений і казав з роз

дратованнням: „Що то за новость такая, зачем нам тротуарь? Наши

батьки жили без тротуаров, и нам не надо“ (Філіпов) °). Проте, Заводов

*) „Поездка"... М. cб., 57 г., № 7 стр. 26.

*) -о Кав. лиции и присоединенном к ней Черноморском войске", ст. 423.

*) „Поездка..." ib., 43 ст.
*.
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ський міг не турбуватися, бо, як каже Шарап, роботи провадили без

ватeршaсу, і підчас першої ж повені вода залила низькі місця вулиці

й перетворила їх на непрохідне болото. Лише року 1861 пощастило його

висушити і почасти упорядкувати Красну.

Проте, крім недбайливости й жадности, були й інші причини, що не

збужували в жителях охоти оздоблювати та уздоровлювати місто. Це його

прикордонне становище. 70 років Катеринодарові безперервно загрожував

нашад хижих закубанців, або навіть цілковита руїна.

„Не проходит года,—розповідає Філіпов,— чтобь горць по несколько

раз не предпринимали нападения на Екатеринодар, и потому тревоги

здесь бьвают довольно часть. Иногда горцам удаются зти попьтки, осо

бенно зимою. Перебравшись ночью через Кубань по льду и избегнув

внимания сторожевьїх постов, партия горцев, человек в 150, прокрадь

вается в город и стремительно нападает на первье попавшиеся дома или

заранее вьiсмотренньie войсковье заведения" "). Розпочинається стріля

нина, на вулицях відбувається справжній бій, але гірняки, захопивши

кілька бранців (переважно дітей та жінок) та десятків зо два коней,

здебільшого всеж щасливо зникали.

Такі наскоки бували іноді надзвичайно зухвалі. Наприклад, у травні

1856 р. гірняки вхитрились угнати з самої фортеці цілий табун артиле

рійних коней. За 20-х років небезпечно було самому гуляти по найближ

чих ок0ЛИЦЯх міста.

Сбітнєв залишив дуже мальовничий опис наскоку 23—24/І 1820 р.

Як він пише, гірняки ледве не знищили тоді ввесь козацький полк

разом із артилерією. Людність вони тероризували, а сам автор прощався

в листі з приятелями. Нещасне місто на деякий час обгородили штучним

загородженням, а по вулицях стояли гармати й озброєні люди. Підвозити

продукти, звісно, припинили, ціни дуже піднялися. Взагалі ж така паніка

була незвичним явищем, людність звикла до свойого прикордонного ста

новища і вважала ці наскоки за побутове явище.

II

Проте, безперечно, таке надзвичайно небезпечне становище міста, його

жахливе підсоння, розкиданість будівель, нарешті величезна віддаленість

від культурних центрів не могли не позначитися своєрідно на жителях.

Усі мандрівники й поступовіші з місцевих обивателів відзначають не

звичайну замкненість, підозріливість, консерватизм, дрібне самолюбство,

брутальність тощо катеринодарців. „Интеллигенция“ розподілялася на

декілька окремих гуртків, що марнували час на взяємні каверзи та плітки.

„Новьiй человек,— пише Сбітнєв,— не вошедший в их среду, найдет

в Екатеринодаре одиночество и, следовательно, скуку“ *).

*) Ibid., 21.

*) . Воспоминания"... Укр. Журнал, 1825, № 11—12.
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Випробуваним порятунком від неї був сон і, звичайно, пи'яцтво, що

набувало в Катеринодарі гомеричних розмірів. Топили в вині свої сили

навіть кращі люди міста, як от, І. Попка, В. Золотаренко, ген. Рашшіль

(„человек неглупьій и письменньій, но очень пьющий", як каже Філіп

сон ) та інші. Частенько бешкети та взаємні мордобійки закінчували

пи'ятику. Найгірше діставалося небагатьом цивільним урядовцям, що

ними військова людність міста дуже гордувала. За хвацьке вважали,

наприклад, проїхатися саньми, запрягши в них кількох людей, а один

син Ан. Головатого відзначився ще в Петербурзі тим, що підняв якійсь

пані спідницю на голову та зав'язав вузлом. За це його заарештували,

а коли офіцер, що супроводив його, спитав, за що його покарано, моло

дий Головатий, щоб показати це наочно, зробив те саме з першою зустрі

нутою жінкою. Бешкетника розжалували й заслали на Кубань, де він

уславився своїми бешкетами. Яскравий тип такого бешкетника подано

в постаті Гайдабури в п'єсі В. Мови „Старе гніздо й молоді птахи“, що

є незамінне джерело кожному, хто хотів би докладіше обізнатися з по

бутом колишньої Чoрнoмoрії 50-х років.

Поширена була в Катеринодарі і гра в карти. Спочатку це була не

винна гра в дурачки; нею захоплювалися з завзяттям, гідним кращого

вжитку, навіть такі поважні люди, як мільйонер Бурсак; далі преферанс

тощо. Дарма що скупі були „ урядовці" — програші їхні бували чималі.

Взагалі „цивілізація“ приносила більш неґативного, ніж доброго. Ще

Сбітнєв казав, що незадовго до того, як він приїхав, „в Ек-даре прово

дили время в обществах, любили хорошо попить вместе с приятелями

(не погано пили катеринодарці й поодинці В. Д.). Взаимньie пособия,

родство и некоторье посторонние, но близкие отношения, одушевляли

чорноморцев чувством сердечной приязни, услужливости и искрен

ности и, лишь только cоберутся несколько семейств вместе, то и забь

вали свое политическое горе”). Кожний мав названого брата, що

з ним не розлучався ні на бенкеті, ні в бою. Якщо вмирав один із таких

братів, умирав іноді нібито з туги й другий (!!) Якщо це не звичайна

ідеалізація минулого,— то дивно те, як швидко розбестилася козацька

старшина.

Еполети та можливість легко нажитися заморочили голови кубанських

конквістадорів.

Інтересні щодо цього листи безперечно кращого й безкориснішого

з чорноморців Я. Г. Кухаренка °). Майже всі їх закінчує він: „Будьте

здорові і грошовиті", або „желаю от щирого серця щастя, здоров'я, веку

довгого, грошей багато" і т. п. І це в листі не до якогось крамаря, а до

відомого історика й письменника Ап. Скальковського. В листі до антре

*) „Воспоминания". Рус. Архив, 1884, № 1, ст. 367.

*) „Воспоминания"... Укр. Журнал, 1825 г., № 11—12.

*) В. Д р о з д о в сь к и й. „З листування Я. Кухаренка" — Записки іст. філ. відділу

ВУАН, кн. 25.
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пренера Д. Жураковського Кухаренко обіцяє з одних несправних вину

ватців „зідрать гроші зовсім зо шкурою". Такий був один-одним Генерал,

що не разбогатів на козацьких спинах. Що ж казати про здирців типу

Посполітакі, що їх ненавиділи і черкеси, і свої козаки?

Дух наживи й маловідомий запоріжцям урядовницький гонор охопили

чорноморську старшину. Дарма що багатьох мандрівників вражали прості

стосунки поміж офіцерами й козаками, майже рівність поза шиком, брак

урядової дисципліни, самоврядування, що на чолі його міг бути й ряд0

вий козак і офіцер, — все ж верхівка козацтва помітно відривалася від

мас. Колишній товарищ і джура перетворюється на „денщика”, козаків

примушують обробляти офіцерську землю, нарешті, як каже Сбітнєв,

наприкінці 10-х рр. старшина додумалася до того, що відгородила у

військовому соборі поруччям кращі місця, щоб туди не заходила чернь.

За 40-х років, як відомо, панство-старшина подало проєкт запровадити

в Чернoмoрії кріпацтво.

Традиційна нелюбов до москалів не перешкоджає багатим „чиновни

кам“ шукати наречених своїм дочкам поміж дворян-армійських офіцерів.

Надзвичайно поширюється в Катеринодарі захоплення модами й бенке

тами. Одягнутися по-панському й справити дорогі меблі— ось мрія кож

ної заможньої катеринодарки. Крамниць, що торгували модним крамом,

як свідчить Шарап, на 60-ті роки була сила, і все відкривалися нові.

Почали захоплюватися в Катеринодарі й танками. За зразок у всьому

були, звичайно, армійські офіцери.

Довго не налагоджувалося лише громадське гуляння,— бракувалозручного

місця для того. Але, каже Філіпів, Рашпіль улаштував чималий громасдький

сад; його добре доглядали, посадили в ньому між іншим кілька тисяч вино

градних кущів і улаштували невеличкий розсадник шовковиць*). В цім

садку й розважалася катеринодарська інтеліґенція, але лише кілька мі

сяців, тому що літньої спеки місто порожніло, бо всі роз'їжджалися.

На початку 60-х років не мав Катеринодар і більш-менш постійного

театру. Проте Катеринодар і раніше частенько відвідували мандрівні

акробати, музики й артисти; за моїми відомостями, це було вже з кінця

30 рр., а може й раніше. З дуже інтересного листа Кухаренкового до

Жураковського видно, що в Катеринодарі були „німці, що на очкурі

танцюють“. Відомо, що в Кат рі трупа Жураковського р. 1839 виставила

„Чорноморський побут". Для цієї самої трупи хотів писати Кухаренко

й іншу п'єсу. Далі, переважно від Золотаренка, ми маємо кілька відомо

стей про те, що в жовтні 1841 р. Катеринодар відвідала драматична

трупа, а за місяць линвохода, р. 1844 тут був „французький“ маґ і ляль

ковий театр, наступного року драма, ще за рік звіринець. Проте, все це

мало характер більш-менш явної халтури. Золотаренкові більш уподо

*) Були спроби розводити виноград ще на початку 30-х років, але невдалі. З „легкої

руки" Дюбуа де-Монпере вважали довгий час, що розводити виноград у Катеринодарі

Не М0ЖЛИВ0.
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бався „домашний театр", що його влаштували аматори з молодих урядов

ців і фельдшерів. Це було 27/1—1847 р. Виставляли ,,Воздушнье замки“

й „Карантин”. Проте, відвідували артисти Катеринодар не лише восени

(близько Покровського ярмарку), як це виходить за Золотаренком,—рідко

коли обходилися без них ярмарки благовіщенський та троїцький. Тут,

за ошовіданням анонімного автора статті „Черкесские ярмарки в Ек-даре":

„Каждьїй вечер гремит в их (черкеському В. Д.) стане войсковая музька,

для всех почетньїх гостей бьiли откуплень входь на зрелища; не бьло

упущено ничего, что только могло занять приятньм образом вкус и слух

дикаря. Особенно поражали горцев гимнастические представления стран

ствующих вольтижеров и акробатов... При закате солнца, оканчивая тор

говье хлопоть, они (черкеси— В. Д.) составляют шумньie круги для

игр и забав в собственном вкyce". Отже на ярмарках, що взагалі надзви

чайно пожвалювали однамaнiтнe життя міста, катеринодарці мали й інші

видовиська: черкеські народні гри. На них, як видно, у жителів був

попит, через що Жураковський декількох гірняків прийняв, наприклад,

до складу своєї трупи.

Був також у Катеринодарі військовий хор, що виступав іноді при

людно, була, звичайно оркестра.

Але все це були випадкові й нечасті видовиська. Вперше ж у місті

справжній театр з'явився, здається, лише на початку 60-х рр. Це були

трупи Л. Іжорського й антрепренера Маркса. Виставляли в Іжорського

майже самі водевілі, що так відповідали легкодумним настроям суспіль

ства. Проте, виставив Іжорський і одну українську річ „Вечір на хуторі" ").

Але, як каже Шарап, артисти, не розуміючи української мови, дуже"

її зіпсували.

Тоді ж таки, на початку 60-х рр., у Катеринодарі організували ама

торський український гурток (К. Головатий, Ст. Шарап, Калері), що ви

ставляв здебільшого п'єси Котляревського. Для цього гуртка один член

його, К. Головатий, написав, навіть, ориґінальні українські водевілі.

Дуже був бідний Катеринодар і на освічених людей. На це скар

жаться всі, починаючи від Сбітнєва: „Образование стоит на низькой сту

пени. Мало людей, учившихся где-нибудь и чему-нибудь,— пише Золо

таренко. — Окончивщих курс в университете не более 3-х человек...

Чтением книг немногие из чиновников занимаются. Мало получается

журналов, на весь город вьписьiвают не более 5-ти человек“*).

Про низький ступінь освіти свідчать і офіційні дані. Мені, наприклад,

доводилося проглядати формулярні списки козацьких офіцерів за 40—

42 рр. й переконатися того, що, крім Кухаренка, Посполітакі й неба

гатьох інших, решта, навіть вищі офіцери, писали: „российской грамоте

*) Певно, що повна назва цієї речі така: „Вечір на хуторі близ Диканьки"— українська

переробка „Ночи перед Рождеством". Р. 1852 її заборонив сам Дубельт. Див. мою статтю—

„Гоголь укр. мовою", Черв. Шлях, 1927 р., № 7—8, ст. 341, № 101.

*) Л. Мел ь н и к о в „Ек-дар полвека назад"—К0В, 1899, № 160.
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читать и писать знает“. І це все! Напівписьменний був і сам Заводов

ський, отаман і справжній генерал, що вмер р. 1853.

Крім небагатьох, середню й вищу освіту своїм дітям давали чорно

морці неохоче. До того ж інтересно, що першими роками життя на Ку

бані колоністи більше дбали за освіту, ніж пізніше. Тоді в них, мабуть,

жили ще культурні традиції колишнього Запоріжжя й до того ж мали

вони такого талановитого організатора й просвітника, як протоєрей К. Ро

синський. За відомостями Щербини (Ист. Куб. Каз. в—ка, т. II) за 20-х p0

ків маленька Чорноморія числом шкіл перевищувала, наприклад, много

людний Донський край (11 проти 3-х). У Катеринодарі на початок цього

часу була й одна із найстаріших у Росії гімназій. Нарешті, багато хто

із старшини, наслідуючи Головатого, вчили своїх дітей у Харкові й Пе

тербурзі. В архіві Кошових, що його зберігають у Краснодарі, є таке

прохання, що свідчить про потяг навіть серед рядових козаків неодмінно

вчити дітей. Якийсь Тимофій Мадзур просить Чепегу за свойого сина

Івана, що вивчив псалтир, але не вмів ще писати: „при сем посьiлаю

к Вам и покорнейше Вашего Вьсокородия прошу о научении его поста

райтесь и будьте ему отцом, за что я за Ваше неоставление вечно буду

бога молить и за всю Вашу фамилию" і т. д. Таких документів між

справами Кошових багато. Саме військо на власні кошти відряджало

декого з молодих людей учитися до Петербургу і до Харкова. За даними

того ж таки архіву, р. 1813 вчився в Харківській гімназії вихованець

Ширай, що за його успіхами ретельно стежив сам К. Росинський. Ха

рактерно те, що терплячи нестатки, Катеринодарці утворили проте свою

школу майже на самі пожертвування. Коли і в перших колоністів сти

мулом, що будив жадобу вчитися, були часом грубо-матеріяльні інтереси,

то в нащадків їхніх ці інтереси домінують. З великими труднощами за

кладено р. 1819—20 Катеринодарську гімназію, але браком учнів скоро

зліквідовано й перетворено на скромну окружну школу. Замість школи

чорноморці вважають за краще вчити своїх синів каліґрафії й діловодства

у Військовій канцелярії чи у дяків. Письменність помітно занепадає.

І лише наприкінці 50-х рр. виявляється новий потяг до соліднішої

освіти. Року 1850 закладають, потім переводять до Єйську і знову повер

тають до Катеринодару гімназію; крім неї, p. 1861 з ініціятиви Н. Івані

ної виникає й жіноча школа. Проте, як оповідає Золотаренко, якийсь

жіночий пансіон був ще р. 1844.

Щодо бібліотек, то, як видно з документу „О библиотеке межигорского

монастьря“, в. 143, д. 2157 (Арх. Кошов. і нак. отаманів) *), p. 1853 справа

була така: „По переселении Черноморского казачьего войска на земли,

ньне им владеемье, перенесена в то войско и библиотека Межигорского

монастьря, состоявшего на иждивении Зап. казачьего войска; церковньie

из зтой библиотеки книги поступили в Екатерино-лебяжский монастьipь

*) Кубокрархівбюро в Краснодарі.
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Екатеринодарский собор и прочие войсковье церкви, а историче

ские и другие учебнье пособия находятся в Екатеринодарской войско

вой гимназии и составляют нь не войскoвyю библиотеку“. Це Кvхаренків

рапорт до начальства. Отже на все місто була лише одна гімназіяльна

бібліотека. Про склад її маємо відомості з „Кавказ. Календаря" 1848 р.

та інш. джерел: їх налічувано 1114 назов в 2815 т. Опріч книжок релі

гійно-морального змісту, було декілька десятків книжок німецьких,

французьких і латинських і „Видимьій мир" 5 европейськими мовами;

мап, історичних таблиць та інш. — 87, фізичних і математичних прила

дів— 2. Сбітнєв, читач тямучий і суворий, вважав цю бібліотеку за ціл

ком достатню "). Крім того, попередніми роками при гімназії були добрі

фізичний та мінералогічний кабінети. Але після смерти, р. 1825, дирек

тора Росинського багато з цього загинуло. Деякий реґрес спостерігається

і в кількості видань, що їх передплачували городяни. Але на початок

60 рр. інтерес до літератури збільшується. Кухаренко писав до З. Недо

боровського 17/IV 1862 р., щоб не затримуючи надсилали „Основу", тому

що „до мене пристають добрі люди та знай питають про „Основу". Не

знав уже я, як їм брехати та читав всі святки торішню „Основу" (Зоря,

1892 р., № 2). Такі хатні читання практикували, проте, як ше видно із

щоденника Золотаренка, ще за 40-х років; „в домах аристократов (?! В. Д.)

заходит речь о литературе, о сочинениях того или другого писателя.

Тут cравнивают одного с другим и общими силами рассказьівают содер

жание какой-либо повести или романа". Але щабель розвитку цих „ари

стократов“, як, проте, й самого Золотаренка, був дуже низький. А тим

часом за 20-х р. та на початку 30-х у Катеринодарі було кілька видат

них людей. На першому місці, звичайно, треба зазначити відомого про

світника Кубані К. Росинського. Крім велетенської практичної діяль

ности, він був відомий і як видатний літератор. Росинський друкувався

в -кількох харківських виданнях і журналах, дописував до „Московських

Ведомостей“, „Соревнователя Просвещения”, „Журнала человеколюбивого

0-Ва" тощо.

Всього він написав 4 т. казань, промов, літературних і вчених творів,

переважно з історії й географії Кубанського краю, тощо.

Окрім того, він був за члена відділу словесних наук Харківського

універ итету й за члена-дописувача „СПБ. Вольного о-ва Любителей Рос.

Словесности". Я дуже жалкую, що брак місця не дозволяє мені доклад

ніше спинитися на особі й літературній діяльності К. Росинського *).

*) Тепер книжки Межигорського манастиря та деякі вже з власне-гімназіяльних, що

були у Військовій гімназії, переховуються в біб-ці Куб. Пед. Ін-ту. Між ними є такі, як

твори Л. Барановича, І. Голятовського, Ан. Радивиловського, Кирила Транквіліона-Ставро

вецького, І. Максимовича, С. Яворського, С. Полоцького, І. Гизеля та багато інш.

*) Про Росинського є статті Золотаренка, Мельникова, Городецького, але всі вони об

межуються реєстрацією творів письменника, не вдаючись у розгляд їх. Неповні й біогра

фічні дані.
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Доведеться лише перелічити інших видатних діячів колишнього Катери

нодару. Майже одночасно з Росинським діяв старший лікар військового

шпиталю Прохорович, що його заслуги на полі медицини майже дорів

нюють заслугам Росинського на полі освіти. Він теж друкувався в сто

личних журналах. Одна стаття Похоровича була мені за джерело першої

частини цієї праці. Прохоровичеві завдячує опікуваний від нього шпиталь

те, що з 1816 р. (час переформування, а закладено його р. 1801) робота

провадилася там прекрасно. -

За 30-х років друкувався в „Журнале Министерства Народного Про

свещения” і якийсь інший Катеринодарський лікар. За тих таки часів

складав свою „Истор. записку", що побачила світ багато пізніше (Киев.

Старина, 1887), небезвісний літописець Туренко. Випадковою людиною

в Катеринодарі був Сбітнєв, що вчителював тут 1818—20 р. Це досить,

відомий педагог і письменник того часу („Вестник Европь”, „Укр. Жур

нал", посмертні „Записки" в „Киев. Старине" 1887, 2 та інші)").

Як каже Сбітнєв, серед прирождених катеринодарців також було

за 20 років кілька видатних, здібних навіть до літератури й науки лю

дей. Такі П. Кордовський і брати А. Ф. та П. Ф. Бурноси. До цього

реєстру можна ще додати Спиридона Росинського, М. Ускова та деяких

інших, здебільшого, втім, зайшлих людей. Одне слово, живі люди,

хочі не багато їх, були, та об'єднатися їм перешкоджала уславлена

гуртківщина.

Ще більш стосується ще до наступного часу. Золотаренко, як видат

нішу людину, відокремлює І. Попку, майбутнього генерала й ученого.

Зрозуміло, до цього треба додати Я. Кухаренка, В. Вареника та, мабуть,

і самого Золотаренка, автора „Дневника", „Плача“, численних віршів,

п'єс, оповідань, статтей і т. і.

Багатіше на видатних людей було наступне покоління. Відзначу до

тепника й автора ущипливих епіграм Єдлінського, поетів Ф. Бойчука

й І. Подушку *), відомого вченого І. Бентковського, поважного педагога

й перекладача Н. Іваніну „петербурзьких" кубанців, а згодом видатних

місцевих діячів Порохню, Літевського, Шамрая, К. Головатого *), куль

турну родину Калері, Ягличів, цілу серію дописувачів до різних столич

них і тифлиських видань: Ст. Шарапа, П. Барилка та ін. Дописувачів

з'явилося так багато, що невідомий автор статті „Первьій торговь й празд

ник в Ек-даре" (Р. Инвалид, 1860, № 4) навіть скаржився на те, що їх

надзвичайно багато, а головне на те, що змальовують вони лише неґа

тивні сторони міського життя. Не зупиняючись на характеристиці біль

*) Про нього див. пеpедмову до „Записок И. М. Сбитнева". К. Ст. 1887 г., 2. і „Арх.

справку по поводу записок" Сумцова, ib., № 3. *

*) Ів. Подушка, автор „Починка"; проте в Катеринодар лише наїжджав; походженням

він єйчанин, проживав завжди в Єйську.

*) У М. Комарова в .До укр. драматургії" серед ненадрукованих речей див. „Доля, або

щодня бридня“, оперета на 1 д. К. Н. Головатого. 1863 р. 16 I, м. Катеринодар.
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шости з тих осіб, що я їх назвав, спинюся трохи на українській групі.

Геть усі мандрівники й дописувачі, що знали колишній Катеринодар,

відзначають подібність звичаїв його жителів до звичаїв українських. На

приклад, Дебу пише, що „они (чорноморці— В. Д.) в рассуждении образа

жизни, одеждь, нравов и язька нимало не отличаются от малороссиян" *).

Філіпов розповідає: „Есть в Малороссии (мова йде про Чорноморію— В. Д.)

старики, которье поддерживают предания о запорожцах и Малороссии

между казаками. Зти старики много помнят и рассказьівают о старине,

о Сечи, знают запорожские песни и проч“*). Про прихильність до старо

вини розповідає й такий знавець Кавказу, як отаман Філіпсон („в ко

зачьих войсках от прежних времен сохранилось много обьчаев“) *), Золо

таренко („0бьчаи в Ек-даре общие Малороссии") *) та багато інш. Золо

таренко таки розповідає про численні специфічні запорізькі традиції,

напр., ходити на другий день паски з січовими прапорами й булавами,

виставляти військові реліквії, тощо. Як стверджує Бутків, недодержання

одного з цих звичаїв (не було церемоніяльної зустрічі близько Катери

нодару) спричинилося навіть до відомого бунту 1797 р. °). Взагалі, як не

намагалася старшина відокремитися від рядового казацтва, а все ж

не насмілювалася порушити деякі пережитки старовини.

Навіть вищі урядові військові особи, як от Бурносів, Бурсак, Заво

довський, Рашпіль, Кам'янський, Кухаренко були аматори давніх звичаїв

і переказів. Дехто з них виявляв і якесь політичне вільнодумство. При

міром, сам генерал і отаман Заводовський, як каже Філіпсон, „бьіл горя

чий патриот своeго края, назьівая (в интимной беседе) Черноморье угне

тенной нацией и заботился о том, чтобь китайской стеною отделить его

от России" ") і т. п. Такими самими вільнодумцями були Бурсак і Кам'ян

ський. А втім, це не перешкоджало доморослим автономістам бути право

вірними захисниками віри, царя й батьківщини.

Дуже не любили чорноморці взагалі й катеринодарці зокрема моска

лів. Доказів цьому багато. Філіпов, наприклад, пише: „приexавших из

России, которьїх они считают чуть не иностранцами, не очень то жалуют

и назьІвают москалями, а если такой приезжий оказьівался очень уж хо

рошим человеком, то черноморец скажет: „гарний чоловік" и прибавит

с видом сожаления — „тільки же москаль" "). Нелюбов до великорусів

*) „0 Кавказ. линии...“, ст. 317. °,

*) „Поездка...”, М. cб., 57 г., № S.

*) „Воспоминания”, Р. Архив, 1884 г., № 1.

*) „Ек-дар полвека иазад", К. О. В., 1899 г., № 160.

°) . Материальi...". *.

") . Восшоминания..." Рус. А ихив, 1884, № 1, ст. 365.

*) „Поездка ..", Морской Сборник, 57 г., № 7, стр. 42. Напрошується порівняння з таким

місцем із „ Писем о Малороссии" А. Левшина: „Я должен, наконец, тебе сказать о нена

висти их (українців—В. Д.) к великороссиянам. Ть легко можешь здесь в том удостове

риться, ибо часто усль шишь их, говорящих: „добрий чоловік, та москаль". По зтого еще

мало: они переливают чувство свое в самьix малюток и пугают их москалями. При сем
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переклали чорноморці й на сусідів своїх —„лінійців", про що не один раз

свідчать Філіпсон, Шарап та інші. Через це під час об'єднання війська

у Катеринодарі виявилося велике незавдоволення, як і через спробу пере

селення за Кубань (поч. 60 рр.). Незавдоволення це виявилося і проти

окремих осіб, і проти уряду взагалі. Дехто зазнав за це кари. Напр.,

Гр. Могеровський 4/Х 1861 р. писав приятелеві Тараса Шевченка Зос.

Недоборовському: „Сидів усей оцей час під арештом у Катеринодарі,

а деякі у Ставрополі теж під арештом і всі під слідством по ділу: о воз

бужденії броженія умов у воєннім населенні Чoрнoмoрії. Бачте, яке го

лосне прізвище, яке голосне діло зробили на наші голови, дарма що

нічого й похожого на це не було" ").

Тоді ж виявили зв'язок катеринодарської молоді з харківськими таєм

ними шолітичними товариствами, обвинуватили в політичному злочині

й заарештували хорунжого Демченка *). І це був не один такий випадок.

На 60-ті роки не тільки виявилася певна група катеринодарських

українців, а й намітилося дві ґенерації їх, що між ними бували вже

взаємні непорозуміння й недовір'я. Погляди старішого покоління, що

почасти відійшло (Як. Кухаренко, Рашпіль, Заводовський), можна сха

рактеризувати, як політичне козакофільство, що не виходило за межі

станових рямок. Найкраще висловлено цей становий сепаратизм у таких

рядках популярної наприкінці 50-х та на початку 60-х рр. пісні „Ку

банська чайка”: „Киги, киги, братця, йдіть до нас, любить хто к о з a

ць ку-бо ж у власть". Зовсім щось інше являла собою молодь «Шарап,

Гр. Могеровський, Демченко, В. Мова та інші). Це були вже представ

ники шомірковано-радикальної української інтеліґенції, типу основ'ян

(недарма всі вони так тяжіли до „Основи“). Як зазначено вже, декого

з молоді обвинувачували навіть у протиурядових діях. Усі дані про

колишній Катеринодар, з найраніших починаючи й закінчуючи 60 рр.,

однодушно доводять, що мова навіть вищого місцевого суспільства була

сама українська. „Не будь здесь регулярньїх войск“, заявляє Золотаренко,

тот же малороссийский язьк и те же стариннье нравь остались бь, бьiть

может, неприкосновенньми“ °). Але в критичні для катеринодарської

суспільности 30-ті рр. місцеві жителі розпочинають уже, принаймні „при

людях“, розмовляти й писати російською мовою. Але яка була та мова,

розповідає той самий Золотаренко: „русские слова коверкаются до потери

имени устрашенное дитя перестает кричать" (Укр. Вестн., 1816, ч. 6-ая, 51), або з „Воспо

минаниями" Михайловского-Данилевского: „Я не находил в Малороссии ни одного человека

(а мандрував він багато — В. Д.), с которьм мне удавалось говорить, вьгодно к России

расположенньм; у всех господствовал явньій дух оппозиции. У них есть пословища: „Он

всем хорош, да москаль", т.-е, русский, и следовательно, есть злой и опасньїй человек"

(Рус. Ст., 1900 г., Х, 212).

*) Ю x. Ф і л ь. З архіву З. Недоборовського.—Зап. Кам.-Под. Іно, т. 2, ст. 3.

*) Архів кошових і військових атаманів, в. 2441/155 —Куб. Окр. Архів. Бюро.

*) „Ек-дар пол века назад“, К. О. В., 1899 г., № 160.

Збірн Лен. Тов —6,
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значения. Желание писать по русски есть в каждом, но умение, хотя бь

посредственное, eдва сьiщешь в двадцатом. Желая из национального

слова образовать русское слово, часто так исковeркaют, что только по

свойству дела едва можно узнать его значение" "). Лиш невелика купка

прихильників українского слова міцно додержувалася рідної мови. На

чолі їх стояв Кухаренко. Але на 60-ті роки частина суспільства пере

хоріла на дитячу хоробу цивілізації. Настрої катеринодарської молоді

виявив у свойому дописі до „Основи“ Ст. Шарап, пишучи, що „Основа“—

„перва обізвалася перед усім світом за Вкраїну, а тутечка (на Чорноморії—

В. Д.) тільки натякни за нашу рідну, так аж жижки трусяться" *). В та

кому самому тоні пише він і далі.

Катеринодарська молодь мріяла навіть про українізацію початкової школи

на Кубані, клопоталася про підручники, ширила популярну літературу

українською мовою й т. д. Вона ж утворила на Кубані культ Т. Шевченка,

улюбленого поета поступової української інтеліґенції, й підтримувала

міцний зв'язок з петербурзькими, київськими й харківськими українцями.

Одне слово, на початку 60-х рр. місцеве культурне життя ввійшло в за

гальноукраїнське річище. На закінчення кілька слів про українських

літературних діячів колишнього Катеринодару. Ще перші колоністи пе

ренесли на Пів. Кавказ своєрідну епістолярну традицію: жартівливі

римовані листи на зразок знаменитого послання запоріжців до султана.

Зразки такого жанру маємо в приватному листуванні Ст. Годлевського,

Петра Скаржинського, Захарія Чепеги, Тим. Котляревського *).

Улюблені були також сатиричні й всякі інші злободенні вірші, пісні

тощо. Відомо, що їх була сила, але збереглося лише дві історичні пісні

Антона Головатого та кілька пісень і уривків, що їх уміщено в „Черно

морцах“ П. Короленка, в Ів. Попки ") та інш. Анонімні автори намагалися

іноді утворити й дещо видатніше. До таких спроб належать: „Воспоми

нания Пластуна" *), поема-панеґірик, присвячена головному командирові

кн. Барятинському. Гадаю, що автор його є І. Попка, що не одйн раз

писав під псевдонімом Пластуна, Осавули, Помандруйка тощо. Хтось

із катеринодарців склав мішан0ю російсько-українською мовою також

драматичну сценку „Исповедь Заводовского", що являє собою гострий

памфлет на „ката Кавказу“ ген. Заводовського "). Були й інші подібні

речі. Одне слово, в Катеринодарі в обставинах провінційного байдику

вання, нудьги та пліток поширилася своя хатня, дуже багата на тради

ції „литература", що мала вже свої сталі форми. Представником цієї

*) Ibid., № 159.

*) „З Чорноморії"... „Основа", 1862 р., № 6, ст. 84.

*) Див. мою статтю — „Гумористи давніх літ", Записки Іст.-філ. від. ВУАН, кн. 21—22.

*) „Темрюк", „Походньій дневник"—Военньій сборник, 1860.

°) . Кавказ", 1857, № 4.

*) , Неповедь Заводовского" див. у статті Г. Прозелітова: „Очерк жизни Беншковского".

Сборник сведений о Сев. Кавказе, т. IV. Також у журн. . Наше минуле", 1919 р., № 1—2.
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„повітової“ літератури був і інтересний катеринодарський письменник

минулого століття Василь Степанович Вареник. Його збірка „Досужие

минуть бьвшего черноморского ньне кубанского козака Василия Варе

ника“, на жаль, ще неопублікована "), дуже інтересна тому, що розпо

чато її ще р. 1839. Найінтересніші є дві жваво написані (a la Квітка)

анекдоти: „Мова про хузію" й „Великодня п'ятниця" 1840 й 1848 р. До

кладніше про Вареника не кажу, бо присвятив йому окрему статтю, що

в наближчому часі друкуватиму її в одному з видань Ін-ту Тараса Шев

ченка. Віддав данину чорноморському патріотизмові й, навіть, „повіто

вим“ літературним традиціям і другий видатний катеринодарець Яків

Кухаренко. Але Кухаренко є людина незрівняно ширшого маштабу: він

перший із Кубанців увійшов у „велику“ літературу, надавши їй, проте,

деяких місцевих рис. Катеринодарська українська молодь 60-х рр.

(В. Мова, Стеценко-Нордега, Ст. Шарап, Р. Бойчук, П. Короленко)*) про

довжила справу Кухаренка і вже остаточно влилася в загально-україн

ський літературний рух. Проте, Катеринодар 60-х рр. являє собою окрему

тему, що виходить за рамки цієї роботи. *

*) Зберігається в Куб. Наук. Музеї.

*) В. Мова—є відомий; Стеценко (псевдонім В. Д.) — це автор драми „Доля", — „Харків".

додаток до „Харьк. Губ. Вед.", 1863 р., №№ 39—43 і окремо 1863 р.; Бойчук умістив в „Ос.

нове" 61 р. № 10 і в . Куб. Войсковьix Вед.", 1863, ряд українських поезій, а Короленко—

оповідання „Чернець Лаврін", Куб. В. Вед. 1863, №№ 18—19—20, „Кара божа", ib. 1864 p.,

№№ 21, 22, 23 та ін. Ст. Шарап друкувався, крім . Основи", ще й в „Куб. Войск. Вед., 1864 |).

*
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ЕВ0ЛЮЦІЯ РІЛЬНИЧОГО ЗНАРЯДДЯ НА КУБАНІ.

РОЗДІЛ ІІ ").

Плуг. Старий кубанський плуг, відомий під назвою „дерев'яного”

існував на Кубані, як свідчать місцеві перекази, з часу колонізації

до 90-х років минулого століття; козаки почали ним роз'орювати цілинні

ґрунти Кубані, що ніколи ще не бачили плуга і взагалі рільничої куль

тури. За нашими спостереженнями, він є ідентичний з українським плу

гом, відомим на Україні під тією самою назвою. Плуг, що ми описуємо,

своєю конструкцією, матеріялом, з якого його зроблено, назвою окремих

частин і способом його вживання так нагадує нам „малороссийский“ плуг

того самого часу, описаний у Фірстова *), що ми лише умовно будемо нази

вати його кубанським, розуміючи цей термін, як географічну назву того

самого українського плуга. Вивчаючи кубанський плуг, досліджуючи

стадії його розвитку, ми ні на хвилину не повинні забувати про україн

ський. Дослідження кубанського плуга неминуче потребуватиме такої

самої аналізи українського.

А що кубанського плуга ніхто ще не вивчав, ми подамо його доклад

Ний опис.

Кубан с ь к и й „дерев'яний" плуг, як і український, що його опи

сав у середині минулого століття Фірстов*), складається з двох окремих

частин: а) основна — власне плуг і б) допомічна — передок— „колішня“

(див. рис. 1).

Плуг складається з шости головних частин: граділь, чепіги, стовба

(стойка), полиця (отвал), леміш (лемех) і чересло (отрез); з них перші 4—дере

в'яні, останні 2 залізні. Ми описуватимемо частини плуга в тому порядку,

як виготовляє їх майстер.

Граділь (дишель)— це частина плуга, що з'єднує його і є для нього

немов бь корпус: до нього прикріплюють чепіги, чересло, стовбу

і полицю. Зв'язуючи в одно між собою найголовніші частини плуга,

надаючи їм певне, найзручніше положення, щоб виконувати свої функції,

граділь несе на собі і функції тягла— посередника двох взаємочинних

*) Початок цієї праці надруковано в „Науковому Збірнику ленінградського т-ва дослід

ників української історії, письменства та мови". І, 1928, ст. 93.

*) Ф и р с т о в. Земледельческие орудия восточной полось России, стр. 4—22,

*) Там таки.
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сил: механічної роботи частин, що ріжуть, піднімають і одвалюють землю,

і живої м'язової роботи скотини, що приводить у рух увесь плуг. Граділь

являє собою дерев'яний литий брус завдовжки 1 метр 75 см (частіше

дубовий, рідше осиковий), скривленої в лівий бік і вверх форми, грубо

обтесаний, круглий; тільки задній кінець, що до нього прикріплено

„чепігу", плискатіший і чотиристінний. Товщина його від заднього

кінця до середини, де прикріплюється чересло, приблизно однакова— 10 см

у поперечнику. Починаючи від чересла й до переднього кінця граділя

КУБАНСЬКИЙ ДЕРЕВ'ЯНИЙ ПЛУГ

94crмлум плуги:

%мстини дедє4км:

* ПодушкА —....... АА { - -----

ЛРАзяло .. д8 37ов84

Людмали ......... СС 1 27в27
Л(олачолс ........ сх 76%7і ... ...

7олодниця-...5 9гpвало.......

Л(Авлучки ...... л7

він поступінно тоншає і на самому кінці має 7 см у поперечнику. Зад

ній кінець його обтесано в плискато-чотиристінну форму, яка відповідає

отворові „чепіги"; туди його й всовують, щоб зв'язати граділь із лівою

„чепігою". На віддалі 70 см од заднього кінця у граділі видовбано чоти

рикутню дірку наскрізь, 6 х 3 см, щоб з'єднати з горішнім кінцем сто

вби, а через 20 см (наперед) од неї у самого горба зроблено другу

дірку такої самої форми, 6x3 см., куди вставляють чересло; на віддалі

25 см од переднього кінця у граділь зверху вставлено дерев'яний кіло

чок, заввишки мало не 7 см, з поперечником у 2 см, а через 7 см

назад од першого вставлено другий. Обох їх увживають як зачепу, щоб

за допомогою їх прив'язати плуг до передка.

Чепіги (їх дві — права й ліва)— ця частина плуга прикріплена до гра

діля й до стовби і в своїй нижній, полозоподібній частині ставить основу

Плуга, коли він іде по борозні, і те місце, де прикріплюють леміш,

а горішня — це власне чепіги, що за них держиться орач, керуючи плугом

під час роботи.

Чепіга (ліва) є крива колодка, завдовжки 1 метр 65 см (частіше ду

бова, рідше з бересту або осоки); в ній відрізняють дві частини:
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а) нижню, що лежить поземо, так званий „полоз"— підошва, завдовжки

в 60 см, завширшки 8 см і завтовшки 5 см — і б) горішню, що стоїть

навскісь до першої (під кутом 50—55"), круглої форми, що тоншає посту

пінно знизу вверх; це власне й є чепіга. Довжина цієї частини 1 м 5 см

з поперечником у нижнього кінця 7 см і у горішнього 3 см. Крім того,

у полозі відрізняють задню його частину— загинку, що її звуть „п'ятою".

Коли на чепігу дивитись збоку, —то на землі поземо лежатиме полоз

а від заднього кінця його (від „п'ятки"), піднімаючись угору, під тупим

кутом, іде „чепіга", що біля верхнього кінця (біля пояса орачевого) повер

тає поземо. Верхній кінець чепіги, де плугатар держиться рукою, ще

звуть ручкою; вона відзначається від інших частин тим, що гладко

обстругана. Таку саму форму має й друга чепіга (права), тільки ширина

її полоза менша— 5 см. Така різниця в ширині полоза пояснюється

тим, що до лівої чепіги прикріпляють граділь і до її полозу стовбу,

частини литі, а крім того, на них і лівій чепізі лежить більше роботи.

Обидві чепіги встановлюються і скріплюються між собою так, що

роблять ніби розвалку: передні кінці полозів, де на них насаджують

леміш, складено докупи, потім назад, вони поступінно й рівномірно

розходяться, утворюючи трикутник; основа трикутника звернена на

зад і лежить на лінії „п'яток" у 10 см розміром. Починаючи від

„п'яток", лінія розходження чепіг збільшується і на віддалі 35 см

од них доходить до 50 см, а у самого кінця до 60 см. Скріпляються

між собою чепіги в чотирьох місцях: а) на віддалі 60 см од верхніх кінців

чепіги скріплено поперечною „упориною“ (супором), заокругленої форми

палицею завдовжки в 50 см із поперечником у 2 см; кінці упорини про

сунуто через дірки, спеціяльно просверлені в чепігах; б) так само скріплені

чепіги або вірніше „полози" в „п'ятках" — такою самою „упориною“ (супо

ром), з тією тільки різницею, що вона коротша — 23 см; в) третя скріпа

технічно повторює попередні; нею скріплено полози на однаковій від

далі від обох кінців, і г) четвертою скріплено кінці полозів у тій їх

частині, де насаджують леміш.

Щоб зв'язати таким способом скріплені чепіги з граділем, у лівій

чепізі на віддалі 90 см од горішнього кінця зроблено чотирикутню на

скрізь дірку, куди просовують кінець граділя; нижче в полозі, на віддалі

15 см од „п'ятки", видовбано другу такої самої форми дірку, щоб закрі

пити в ній стовбу. /

„Стовба" потрібна, щоб сполучити граділь із полозом лівої чепіги

і щоб прикріпити „полицю". Це чотиристінний дубовий брусок, зав

довжки 40 см, завширшки 6 см і завтовшки 3 см Скріпляючи Граділь

із полозом чепіги, стовба стоїть сторч міцно укріплена своїм нижнім кін

цем у полозі чепіги, а горішній її кінець просунуто через наскрізну

ДlpКy В ГраДІЛЬ.

„Полиця" є неодмінне доповнення лемеша. Підрізаючи шар ґрунту,

леміш передає його на полицю, а функція полиці — перекинути шар рос
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линним верхом униз, у раніше проведену борозну. Полиця — це рівна,

по змозі, суцільна чотирикутня дерев'яна дошка (дубова або осикова,

тополева, вербова) розміром: 85 см завдовжки, 37 см завширшки і 2*/2

см завтовшки; задній її кінець знизу навскоси трохи зрiзано.

„Леміш уживається, щоб підрізувати шар ґрунту знизу в поземому

напрямі. Його зроблено із суцільного куска заліза і складено з двох

частин, що відрізняються своїми функціями: а) влас не леміш або перо —

частина, що ріже ґрунт; форма його є майже правильний прямокутній

трикутник, з гіпотенузою трохи кривою і вигнутою наперед, завдовжки

40 см— це вістря, що підрізує ґрунт; великий катет 40 см завдовжки

лежить рівнолежно із стінкою борозни; а малий катет більшою своєю

частиною (з 35 см. 20) лежить на лінії з'єднання пера з „трубницею"—

і б) трубниця вживається, щоб прикріпити леміш до полоза, формою

є майже правильний чотирикутник: сторона, що лежить на лінії з'єд

нання трубниці 3 пером, дорівнює 20 см, протилежна— 23 см, інші дві

по 12 см кожна; ці останні дві сторони, утоншені, витягнуті й загнуті

вниз, утворюють обійми, щоб насаджувати леміш на полоз чепіг.

„Чересло" вживається, щоб відрізувати шар ґрунту по вертикальній

лінії. Його зроблено із суцільного куска заліза клиновидної форми (зав

довжки 55 см), воно складається з „лезва“ та ручки. Ручка (верхня поло

вина чересла) вживається, щоб зміцнити граділь; це довгаста (80 см

завдовжки) чотирикутня платівка з поперечником у 5 см і завтовшки

в 2 см. Зверху вона закруглена, а ніжнім кінцем своїм переходить

у лезво, що з ним складає одно суцільне. Лезво—нижня половина чересла, зав

дожки 25 см, частина, що ріже ґрунт; формою воно подібне до кухняного

ножа, з вістрям, „гостряком“, зверненим наперед і внизу трохи заокругленим.

Протилежний (задній) бік— „спинка" двостінна, завтовшки біля горіш

нього кінця 1 см, зверху вниз поступінно вужчає і внизу у самого кінця

переходить у вістря. Між „спинкою" і вістрям лежать плискаті „боки“,

правий, звернений до поораного ґрунту, і лівий— до непоораного; ширина

їх найширшої частини—7 см, до нижнього кінця вужчає, кінчаючись клином.

Крім основних частин, плуг має ще й допомічні, як от „клини“,

„клинці”, що ними закріплюються граділь, стовба і чересло після того,

як їх відповідно складуть. Клинців звичайно буває неоднакове число,

розмір їх теж непостійний, під час роботи чи установляючи плуга їх часто

за допомогою сокири зменшують, а негодящі, дуже обстругані, тут таки

замінюють на інші, нові.

Усі описані вище частини плугу установлюють і скріпляють між

собою в такому порядку: а) скріпляють обидві чепіги, як описано вище;

б) зв'язують граділь із чепігами, закріпляючи задній кінець граділя

в дірці лівої чепіги так, щоб його кінець, щось із 5 см завдовжки, був

позаду чепіги; там у приготовлену дірку, щоб закріпити граділь, встав

ляли дерев'яний кілочок. Кінець граділя, всунутий у дірку чешіги, мен

ший за дірку настільки, що можна зверху й знизу забивати клини. Про
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клини та їх допомічне значіння будемо говорити нижче; в) щоб оста

точно скріпити граділь і полоз чепіг, установлюють сторч між цими

частинами стовбу, всовуючи її нижній кінець у глухий отвір чепіги,

а горішній кінець всовують у граділь через наскрізну дірку. Нижній

кінець стовби закріплюють дерев'яним кілочком, щільно забитим сторч до

полоза в дірку, просверлену в центрі закріп полоза і стовби. Обидва кінці

кілочка, що висовуються з полоза, зрізують на рівні його площі, щоб вони не

чіпляли за ґрунт. Горішній кінець стовби, легко просунутий у граділь,

тимчасово закріплюється клинами, забитими в ту саму дірку спереду

і ззаду стовби, звичайно, по одному, а іноді й більше; г) з дерев'яних

частин полицю вставляють останньою. Прикріплюють її в двох точках:

поперечним переднім кінцем до стовби, а заднім до правої чепіги. У тому

й другому місці її прибивають довгими залізними, а то й дерев'яними

цвяхами. Полиця, прикріплена таким способом, стоїть сторч, ушираючись

у, граділь; передньою своєю частиною вона притулена до стовби, маючи

під собою полоз, і навкоси, під тупим (спереду) кутом одкидається до пра

Вої ЧеПіГи.

Після того, як дерев'яні частини плуга злaджено, на полоз насад

жують леміш. Закріплюють його „скибками", що бувають на трубницях

леміша. Останнє встановлюють на місце чересло. Його закріплюють кли

нами, що не тільки закріплюють чересло в дірці, а ще й потрібні, щоб

поставити і надати череслу відповідного напряму при роботі плуга.

Перше, ніж говорити про установлення плуга, способи працювати ним

і його функції, ми зупинимося на опису передка.

Передок у плузі— „колішня" має багато спільного з передком рала

що ми вже описали вище "), і тому, щоб не повторяти попереднього опису,

ми зупинимося лише на особливостях, що відрізняють передок у плузі

від того, що в ралі.

Відмінно від передка в ралі, що складається, як ми бачили, з трьох

основних частин: осі, коліс і правйла, передок у плузі має їх чотири:

ті самі три і четверта, так звана, „підмога". Ще невеликий дубок 75 см

завдовжки, 8 см завширшки у заднього кінця і 6 см у переднього, зав

товшки 6 і 5 см, зігнутий коло середини під тупим кутом. Одним кін

цем він з'єднується з правйлом, а другим, заднім з „подушкою“ передка,

просовується у зроблену для нього дірку лівішпе на 30 см. од правйла,

а передній кінець просовують у дірку, зроблену в правилі на віддалі

60 см. од місця його закріплення в „подушці“. Обидва кінці закріплюють

кілочком. Між заднім кінцем і кривизною „підмоги" видовбано вузьку

довгасту наскрізну дірку, так звану „топорницю“ (топірня або со

кирня), куди вкладали сокиру, що була неодмінним знадобом до „дере

в'яного“ плуга.

*) Наук. Збірник ленінгр. т-ва дослідн. україн. історії, письм. та мови. І. Київ. 1928 р.

стор. 97.
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На думку Фірстова, „підмога" вживаєтся для того, щоб „не Позволить

левой стороне передка, как более легкой, забегать вперед, и таким обра

зом удерживает ось в направлении перпендикулярном или почти пер

пендикулярном к линии влечения" "). Це другорядне призначення „під

моги". Головне— підтримувати правило та оберегати його від полому

При поворотах плуга на кінцях ниви.

„Правйло“ передка у плузі— прямий чотиристінний брусок (дубовий,

осиковий), завдовжки 1 метр, завширшки й завтовшки 8 см. Відмінно

від рала, тут передок без розвилки, але з гачком унизу, у заднього кінця,

зверненим наперед. До правила гачок прикріплювали дерев'яними кілоч

ками і вживали, щоб зачепити кільце („каблучку“), що з'єднувало за допо

могою цього гачка плуг із його передком.

Осі й колеса передка у плузі відрізняються тільки розмірами. За

гальна довжина осі 1 м. 60 см, довжина „подушки“ 80 см, ширина її

10 см, товщина 5 см. Колеса - передка у плузі неоднакові розміром

і мають певні назви: велике (70 см у поперечнику), що йде по борозні,

зветься „борозенним“; менше (55 см у поперечнику), що йде по неораній

землі, зветься „підручним“. Коли нема таких колес, беруть однакові роз- ,

міром і „шідручне" зменшують,— обрублюють обід і трохи кінці шати

чок. Такий передок з обрубаним колесом називають „кітвицею" або „кві

тицею". Щоб з'єднати плуг із передком, уживали кільце— „каблучку“,

зроблену з сириці, розміром по колу щось із 80 см. Виготовляли його

так само, як і „каблучку“, щоб зв'язати рало з передком.

З'єднували плуг із передком так: „каблучку" спереду чіпляли на га

чок (див. рис. I), що є під правилом, а ззаду проводили під віссю, під

нявши догори, „каблучку " накидали на передній кінець граділя, що

лежить на подушці передка, і чіпляли за кілочок, укріплений для того

в граділі. Отож граділь під час роботи плуга притуляється „каблучкою"

до передка, що на ньому він лежить своїм кінцем.

Неодмінним знадобом до кожного плуга був так званий „підволок".

Це спеціяльний пристрій, щоб перевозити (перетягати, переволікати)

плуга з дому на поле і назад. Він складається з двох окремих дуб

ків розміром: перший— 1 м 70 см довжини, 9 см ширини і 5 см тов

щини— і другий 95 см завдовжки, 9 см завширшки і 4 см зав

товшки. Дубки скріплено кілочком, просунутим у просвердлені через

обидва кінці дірки. Скріплені таким способом дубки можуть розставля

тися, як циркель.

За потрібний знадіб плуга треба вважати ще „істик“ — лопаточку очи

щати плуга від налиплої землі. Він складається з двох частин: а) дере

в'яної колодочки— „істичища“ (істичилна), палиці заокругленої форми,

завдовжки 1 м. 10 см, з поперечникoм oд 2-х до 3-х см. — і б) заліз

ної лопаточки, власне — істика; в ньому відрізняють дві частини: конічну

*) Ф и р с т о в. Земледельч. орудия вост. полось России, стр. 18.
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трубку завдовжки 7 см. із поперечником у 3 см, що її надівають на ко

лодочку, попереду загостривши її, і лопаточку в формі рівнобокого три

кутника, з боками 10 см.

Плуги описаного типу робили самі селяни— хлібороби. Майстрів, що

спеціяльно їх виробляли б, не було. Хазяїн, що добре орудує сокирою,

дивився на свій старий плуг, брав приблизні розміри і робив новий;

а той, хто погано орудував сокирою, прохав сусіда, брата, кума, свата

допомогти йому. Платні за таку роботу не давалося. Звичайно господар
на подяку частував могоричем. •

Запрошення родичів і звичай не платити за роботу плуга, безперечно,

є пережиток давніх родових стосунків і натуральної форми господарства.

Таким примітивним способом робили „дерев'яний" плуг і на Україні.

Усі автори, що писали про „малорусский" плуг (Гільденштедт, Фірстов,

Вітте, Парфйонов та інш.), завжди відзначають його незграбність, непо

кладність, різноманітність його частин і пояснюють це тим, що селяни

свого плуга самі робили: „делают без всякого соблюдения численньїх вели

чин, на0бум, на aвoсь“ (Фірстов). Як кажуть козаки, „на глаз". А ось

спогади селянина з села Ново-Збур'євки, Херсонської округи, про те,

яким орали плугом і як його робили: „орали дерев'яними плугами

з залізним лемішем, якого робили сами селяни, вагою пудів з два" *).

Матеріял: дуб, берест, осику тощо козак або знаходив у себе в госпо

дарстві, або купував на ярмарку, куди його привозили з-за Кубані чер

кеси, або козаки— закубанці. Колеса купували так само на ярмарку,

припасовували старі від воза. Леміш і чересло робили свої ковалі

або цигани— ті без плати, а цигани за плату.

Тому стає цілком зрозуміло, чому іноді кубанські плуги були такі

різноманітні: кожний плуг мав свого майстра, а той вкладав у нього

свою індивідуальну творчість. Не було загального раз назавжди визна

ченого розміру. Коли робили обмір, то для міряння брали мотузку, оче

ретину, або палицю, одно слово, що потрапляло під руку.

Зробивши плуга, майстер-господар перевіряв його, — „пробував", запря

гав воли і пускав його в роботу. Як розповідають діди, рідко який плуг

відразу ж радував свого хазяїна: „на первій борозні бувало попомучишся,

поки направиш його”. З цього приводу у козаків склалась приказка:

„Не той плуг гарний, що чисто обструганий, а той, що до діла оре“.

Як у козаків є поняття у с т а н о в и т и і н а п р а в и т и плуга, так і ми

будемо ці поняття відрізняти. Під установкою ми будемо розуміти те, як

розміщені частини плуга одна супроти одної і супроти цілого плугового

корпусу. Наприклад, скріплення чепіг між собою потребує певним спо

собом Їх установити, а саме, щоб їх підошви однаково вільно лежали

на землі всією своєю площиною, розходились би в обидва боки і цим давали

стійкість усьому корпусові плуга. Так само, коли насаджують леміш, ще

*) Журнал Краєзнавства,
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потребує поземого положення. Словом, установку плуга майстер робить

тоді, коли робить і скріплює частини, що зайнявши своє певне поло

ження, не зміняють його на ввесь час існування Плуга.

Добре зроблений плуг із правильною установкою його окремих частин,

коли його поставлено на рівній землі, стоїть без жодної допомоги, а погано

злагоджений — валиться. Підчас роботи плуг з доброю установкою, як

кажуть козаки, „сам лізе в землю”, а невдатний, навпаки, „вискакує“

із землі.

На п р а в к а плуга — діло рук плугатаря, що виконує її під час оранки

і є немов би доповнення до установки; направляючи плуга, виправляють

хиби установки. Направити плуг це значить змінити положення деяких

його частин, що заважають поправному рухові його підчас роботи, і на

дати їм другий напрям, що полегшує виконання функцій плугу. До цього ж

таки поняття належить і регулювання глибини оранки, а в плузі новішої

конструкції і ширина борозни. *

Пускаючи плуга в борозну, робітникові важко направити його загодя,

- передбачити все перед роботою, тому Під час оранки ВіН приглядається

до роботи плугу і залежно від того, як іде плуг, робить ті або ті по

правки. Наприклад, коли плуг глибоко оре, то він перекладає „каблучку“

на задній кілочок (див. рис. 1), підтягуючи разом із граділем увесь плуг

ближче до передка; через те скорочується віддаль між передком і плу

гом, плуг звичайно підноситься, а від того і борозна, що її проводять,

стає не така глибока. Коли ж цього не досить, щоб реґулювати гли

бину борозни, то плугатар уживає другого засобу— кілочків, що їми гра

діль закріплюється в чепізі, і за їхньою допомогою досягає бажаної гли

бини. У даному випадку, себто щоб зменшити глибину борозни, треба

послабити нижній клин, залишити тільки кінець його, або зовсім вий

няти й глибше забити в дірку горішній клин; тоді кут, що його утво

рюють граділь і полоз чепіг, зменшується, віддаль по вертикалі між

граділем і лемешем скорочується, полоз і леміш ще піднімаються в бо

розні, й глибина її від того меншає. Щоб зробити борозну глибшою,

перекладають „каблучку“ на передній кілочок і тим збільшують віддаль

між частинами плуга, що орють, і передком, через те плуг оре глибше.

Коли цей спосіб не дає потрібної глибини борозни, тоді знову беруться

до клинів, тільки навпаки: послабляють горішній і забивають нижній;

після того кут між граділем і полозом збільшується; значить, леміш іде

нижче і оре борозну глибше *).

Крім вищезазначеного способу збільшувати глибину борозни, досить

часто докладають безпосередньої сили: орач натискує руками на чепіги,

*) Але не так, як це пояснює Фірстов на стор. 18-й свого опису „ломового" плуга:

„если хотят установить плуг на большую глубину, то верхний клин забивают дальше,

а нижний вьнимают вoвсе или вставляют тoлько концом, отчего передний конец дьшла

поднимается, и плуг будет пахать глубже; если же хотят установить плуг на меньшую

глубину, то поступают наоборот" і т. д.
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і через те плуг глибше йде в землю; але цей спосіб швидко втом

лює орача.

Звичайно застосовують його в двох випадках: коли робоча худоба

не здолає тягти плуга— запиняється, тоді орач поднімає його, і навпаки,

коли трапляється ґрунт, що його, з якихось причин треба глибше з'орати.

Ширина борозни не реґулюється в плузі, що ми описуємо,— вона

визначається під час виготовлення плуга розмірами лемеша, місцем при

кріплення граділя до передка та правйлом передка. Проте, невеличкі

зміни в пширину борозни можна внести: для цього ледве помітно нахи

ляють чересло праворуч, щоб зменшити борозну, або ліворуч, щоб її

збільшити. Але до цього вдаються рідко, бо коли небагато нахилити

чересло, це дає мало користи, а коли більше нахилити в той чи

той бік, то це виводить плуг із рівноваги і порупує поправну

роботу його. Того самого наслідку можна досягти, коли орач без

посередньо, держачись за чепіги, нахиляє їх ліворуч і цим зсовує лемеша

праворуч і зменшує тим самим ширину скиби, що він одрізує. Ужи

вають такого способу досить рідко, бо він утомлює орача.

Для поправної роботи плуга має велике значіння установка чересла.

Щоб воно було на своєму місці і добре виконувало свої функції, треба

додержувати таких умов: г

1) щоб легше розрізувати шар ґрунту, чересло установлюють так,

щоб воно мало нахил (наперед) приблизно 45°;

2) щоб забезпечити поглиблення плуга в землю, чересло своїм ниж

нім кінцем повинно бути перед лемешем на 8—10 см;

3) лінія нижнього кінця чересла не повинна бути близько до лінії

лемеша, а бути на 4—5 см вище, щоб під час роботи воно розрізувало

тільки верхню суцільнішу половину шара ґрунту,— і

4) щоб погодити поземе пiдрiзування лемешем ґрунту із сторчовим

розрізуванням шару череслом, треба надати череслу відповідного напряму.

Плугатар це робить клинами. Якщо чересло похилене в бік борозни

і лінія розрізування шара лежить правіше за нормальну, плуг, як ка

жуть, „іде в борозну“ або „вискакує“ з неї, і щоб усунути це, забивають

клин із правого боку, так званий — „борозенний"; такими способом на

правляють чересло по нормальній лінії, і плуг набуває стійкости. А коли

лінія чересла йде лівіше за нормальну і плуг „забирає“ ліворуч, оре

через „огріх" ") і нестійко держиться в борозні, тоді, щоб надати йому

поправного напряму, забивають „підручний" клин, себ-то з лівого боку

в тій самій дірці, де є чересло.

Оцих двох способів установки і направки чересла вживають найча

стіше. Попередні два більш-меньш постійні; їх положення раз на завжди

визначає майстер плуга.

*) Огріх — не з'ораний ґрунт, що залишився між попередньою і щойно проведеною

борозною.
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Кл и н и, як ми бачили, реґулюють глибину борозни і ними надають

поправного напряму череслу. У роботі вони досить швидко псуються:

часті удари сокири їх розколюють, а повсякчасне тертя частин, що між

ними вони бувають, стирає їх і робить негодящими. Ось чому, коли

орач їде в поле на роботу, він бере з собою сокиру дві колоди ") і мало

не десяток клинів. Клини, менші розміром, кладе в кишені, а решту зас0

вує за пояс, сокиру вкладає в так звану „топірницю“ (сокирню) або теж

засовує за пояс; колоди кладе по одній на протилежних кінцях ниви. —

„Було поки проореш гони,— розповідали козаки,— то клинці повилазять, то

їх було забиваєш, або сидиш біля колоди, та підстругуєш, — було не стільки

ореш, як клинці забиваєш та направляєш плуга". Уміння „направлять

плуга" у козаків вважається за головне після вміння зробити його.

Не вважаючи на примітивність і марудність реґулювання глибини

оранки клинами, а також і на той малий успіх, що його досягають при

цьому, все ж треба визнати, що технічне удосконалення плуга клинами

є великий поступ. Плуг із клинами вже є складніше начиння, ніж,

наприклад, так званий „малороссийский" плуг, що його описав Гільден

штедт у другій половині ХVIII століття; в тому плузі глибину й ши

рину борозни реґулював не орач, а майстер, що робив плуга. Такий

плуг був примітивніший і менше пристосований обробляти ґрунт: реґу

лювати борозну це була справа самого плугатаря; він під час роботи

то натискував, то піднімав начиння.

На Кубані плуг такого типу невідомий. Треба гадати, що козаки,

переселяючись до нового краю, привезли з собою вже удосконалений

плуг із клинами. Очевидно, що на Україні тоді вже був не „малорос

сийский" плуг, що його описав Гільденштедт 1768 р., а другий—із

клинами. Отже появу нового українського плуга, удосконаленішого типу,

можна пристосувати до 80—90 років ХVIII в.

Залишається інше питання: хто і де удосконалив цей плуг? Чи є це

творчість самих українців? І до якого місця це можна пристосувати—

до півдня, до півночі чи до центру? Читач може спитати, чому ми ста

вимо таке питання. Справа в тому, що той самий Гільденштедт побачив

у німців колоністів і описав так званий Гданський плуг, де вже були

клини, вживані для тієї самої мети, як і на Кубані: „ежели вбить верх

ний клин, а нижний отпустить, то градиль лежать будет горизонтальнеe,

и, следовательно, борозда делается мельче, ежели же нижний вбить, а отпу

стить верхний, то градиль концем несколько вниз наклонится, и следо

вательно борозда в роспашке станет глубже" *).

Спосіб цей користуватися клинами вже нам відомий.

Український плуг, попередник Гданського, ще не мав клинів.

Отож на великій території, де був український плуг без клинів,

у німецьких колоніях на півдні України знали ґданський плуг із клинами.

*) Колода— брусок дерева, що на ньому рубають сокирою, у даному разі обтісують краї.

*) Ги л ь де н штед т. Технологический журнал. Т. І, ч. 2.
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Важко припустити,щоб українське національне начиння—плуг—удоско

налив якийсь інший народ, у даному випадку німці-колоністи. Певнiше,

що самі українці пристосували до свого плугу клини, перейнявши тех

ніку їх виготовлення (тим більше, що вона не складна) і спосіб ужи

вання у німців.

Уміння орудувати плугом козаки вважають за просте, але все ж

таке, що потребує, крім фізичної сили, ще й навички, яка одначе

засвоюється скоро. Коли два-три дні „походити за плугом" — навичка

набувається. у л"

Орудує плугом— „ходить за плугом“— під час роботи один, але ціл

ком дорослий чоловік, звуть його плугатарем. Він іде по борозні, дер

жачись обома руками за кінці чепіг, і, керуючи ними, не дає плугові ухи

лятися ні праворуч, ні ліворуч. Коли треба, він направляє його в той

чи той бік, щоб змінити ширину шара ґрунту, що він одрізує, і водно

час, то піднімаючи, то натискуючи на плуга, додержує однакової гли

бини борозни. Плугатар уважно стежить за суцільністю ґрунту і рос

линами, що трапляються на дорозі, щоб вчасно помітити, наприклад,

дикий терен, ліщину та інші бур'яни, і приготувати плуг перерізати

коріння, себто натиснути на плуга і трохи нахилити ліворуч, бо саме

така постава плуга вважається за найзручнішу, щоб підрізувати коріння

міцних рослин; коли ж на дорозі плуг натрапляє на суцільні кущі

того ж таки терена, то плугатар, натискуючи на плуга наперед, робить

ним дрібні поштовхи то праворуч, то ліворуч, і леміш легче перерізує

коріння.

Дійшовши до кінця ниви, де кінчається борозна, він „викидає“ з неї

плуг. Це робиться, звичайно, так: плугатар, держачись за чепіги, рап

товим енерґійним рухом натискує на праву чепігу, нахиляє ввесь кор

пус плуга праворуч, одриваючи цим і відкидаючи шар ґрунту до ріллі;

після того плуг, що не припиняє руху наперед, вислизає на поверхню,

а плугатар легко кладе плуга на лівий бік. У такому положенні плуг

тягнуть на другий бік ниви до борозни, де орач знову бере чепіги в руки,

злегка піднімає плуга, ставить його на леміш і, натискуючи, починаe

нову борозну.

Керуючи плугом, плугатар мусить успівати ще й чистити його, бо

під час роботи він часто засмічуеться. Коли нива заросла травою, або з неї

не забрали стерні, то пiд чac нeгоди все це змішується, збирається спе

реду чересла, і коли його завчасно не обчистити, збирається дуже багато

і заваджає роботі плуга: вириває його із землі. Плугатар чистить

чересло істиком. Придержуючи плуг самою лівою рукою, він правою

легко просовує істика і знимає сміття. Друга частина плуга, що за нею

плугатар повинен стежити й чистити,— полиця. Земля, повсякчас пере

совуючись по полиці, невеликими, дрібними частинами прилишає до дошки;

що вогкіша земля, то швидше й більше її налипає, а коли набереться

Її багато, вона робить поверхню шолиці нерівною, скиба пересувається
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важко, і плуг іде з великими труднощами. І на цей раз так само плу

гатар, придержуючи плуг лівою рукою і взявши істик у праву руку.

двома-трьома ударами згори вниз по налиплій землі зчищає її з полиці.

Коли плуг іде в землі, робити це не легко, і тому чистять полицю тільки

тоді, коли вона дуже засмічена. Іноді для цього навіть зупиняють воли.

Звичайно ж чистять полицю, коли тягнуть плуга від одної борозни

до другої.

Коли працювати ралом, то не можна сказати, куди впаде поорана

ним земля; плуг навпаки, підрізуючи землю з боків і знизу, визначає

положення шара ґрунту. Виконуючи свої функції, плуг розрізує шар

ґрунту череслом по сторчовій лінії, потім підрізує знизу лемешем по по

земій і передає, піднімаючи лівим боком, одрізану скибу на полицю,

де скиба сунеться по полиці назад, робить ґвинтоватий пiвповорот і зва

люється в раніше проведену борозну рослинним покривом униз. Іноді

буває, що полиця не може впоратися з суцільними шарами і не кладе їх

так, як вище сказано, а ставить руба; коли це буває тільки в деякях

місцях ниви, то плугатар допомагає їй тим, що скибу, яка непоправно

лежить, натискує правою ногою, і скиба лягає як слід.

Орали плугом цілинні землі, облоги, перелоги і ниви, що були під

житом —„житнище", під пшеницею— „пшеничище“, під ячменем —„ячме

нище", а іноді й „вівсище", ниву, що була під вівсом. *

Площу, призначену для оранки, ділили на ниви правильної чотири

кутньої форми; довжину ниви завжди пильнували взяти в три-чотири

рази більшу за ширину, щоб таким способом збільшити „гони“ (довжину

ниви) і скоротити поперечник ниви, отже й час, що його витрачали

на перетягання ішлуга з одної борозни до іншої. -

Тепер за ідеальну форму ниви вважають таку, щоб довжина її була

180 саж., а поперечник— 10—15 саж. Починають орати ниву з правого

подовжнього боку; зробивши борозну від початку до кінця, „викидають"

плуга з неї і, зробивши півколо над поперечником ниви, тягнуть його

до протилежного подовжнього боку, де знову ставлять плуг і проорюють

борозну з другого боку ниви. Довівши борозну до протилежного попе

речника, знову „викидають" плуг, тягнуть його так само півколом і заїж

джають у ту борозну, що з неї почали орати ниву, і йдуть по ній далі,

шовторюючи те саме.

Ось так плуг робить круговий рух по ниві; він то оре (вздовж ниви),

то його перетягають (поперечник ниви); це називають „зворотами". Зво

ротів не розорювали, тому коло обох поперечних боків ниви залишався

чималий простір неораної землі, бо для вільного виходу й повороту

4-х пар волів з плугом треба було щось із 8 саж.

Спостерігаючи процес оранки ниви, бачиш, як плуг одрізує „плітки“

Грунту і завалює сусідню борозну; складається вражіння, що борозна

поволі пересувається до середини ниви, і кінець-кінцем нива розділена

на дві рівні половини, а посередині її лежить непоорана смуга, така
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завширшки, як передок плуга. Це буває тому, що як тільки „підручне"

колесо (з обрубаним ободом) підходить до протилежної борозни так

близько, що може увійти в неї, а пе порушує установку плуга— роботу

припиняють. Цю непоорану смугу називали загальновживаними термі

нами „розлогою“, „роздерами“— від слова — розложити, розідрати— ниву.

Коли з'явилися удосконаленіші плуги („німецький" тощо), ниву розорю

вали і тепер розорюють до останньої борозни.

Така зорана земля, по-місцевому „рілля“, готова без ніякого дальшого

обробітку до засіву, якщо тільки вологість ґрунту дозволяє це.

Погляд Д. К. Зеленіна, що український плуг нібито є „спеціяльне"

знаряддя, „применяется только к одному виду роботь и неприсшособлено

для полной, окончательной обработки почвь под посев, так как зтот плуг

при вспашке опрокидьвает верхний пласт земли, но не разрьixляет его.

Одним плугом земледелец обойтись ничуть и никогда не может: посеять

на взоранную только плугом землю бьло бь полной бессмьiслищей. После

и кроме плуга необходимо еще рало и борона..." ")— цей погляд у кубан

ській практиці не справджується. Як правило, тут зорану плугом землю

не переорювали, не ралили, а сіяли просто по ріллі, звичайно після вели

кого дощу і потім „волочили“, „скородили“ дерев'яними боронами, під

пушуючи ними ґрунт і засишаючи зерно. Тільки як виняток, дуже неба

гато господарів (0,1—2"/о) переорювали тризубим ралом „зяблеву“ оранку.

З а п р я г ал и у плуг в олі в—якщо ґрунт цілинний і засмічений,

то 3 — 4 пари, а іноді й 5 пар. Не будемо зупинятися на техніці запря

гання; тих, хто цікавиться цим, одсилаємо до описів Фірстова і Гільден

штедта, що дали опис українського запрягання, ідентичного кубанському.

Досвідченіших волів запрягають спереду. Інші дві-три пари ставлять

відповідно до зросту. У передок запрягають менших, друга пара більша

і т. д. Коли б запрягали різних на зріст волів у відворотному порядку,

то висока пара, що була б коло передка, підняла б своє „війце“ (дишель),

а інші, нижчі, натягуючи „війце“, виправляли б його в одну загальну

лінію і давили б на шиї задньої пари.

На Україні теж у „дерев'яний" плуг запрягали 4—5 пар волів, а в Криму

Вітте бачив 6 пар, що тягли „дерев'яного" плуга”).

Хоч би які були спокійні й випробувані воли, коло них завжди буває

два-три підлітки—погоничі, що підганяють одних волів і скеровують

інших. Щоб зручніше керувати, зв'язують кінці налигачів двох пар, що

йдуть одна по одній, і погонич, ідучи збоку, на віддалі 2—3 кроків,

держачи в руках налигача й батіг, керує волами. До того ж дбає, щоб

„борозенний“ віл ішов борозною, а „підручний" поруч його, не витис

кував би його праворуч і не вискакував би з борозни ліворуч. Волам,

що йдуть управоруч, погонич кричить „соб“, „щоб“, а тим, що йдуть

*) Д. з ел е н и н. Русская соха, стр. 113.

* Журн. Мин. Гос. Имущ. за 1844 г., ч. ХШ. Стаття В и т т е. О сельскомь хозяйствЬ

вь Херсонской, Таврической и Екатеринославской губ.

Збірник Лен. Т-ва. 7
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уліворуч — „щабе“; добре навчені воли розуміють цю мову погонича й слу

хаються його. Підбадьорюючи волів, погоничі то посвистують, то кричать

із протягом— гей-г-е-й!

Взагалі треба відзначити, що під час оранки в степу орачі (так звуть

погоничів і плугатаря всіх разом) своїм свистом і ритмічним криком

утворюють своєрідну музику, яка підбадьорює не тільки худобу, але

й самих орачів.

Поч и н а ли орати, за словами старих людей, „як сонечко пригріє“,

а кінчали роботу „на заході сонця". Крім того, опівдні (між 12—2 годи

нами) робили перерву на обід. Коли ж починали орати після сходу

сонця, то робили перерву на сніданок, десь о 9 годині. Отож робочий

день був короткий—6—7 годин.

День оранки називали „упругом". Поки не запровадили між люди

поняття міри— казенної десятини— „упруг“ був мірою денної оранки

і взагалі мірою засіву. Коли перевести на десятину, упруг був при

близно */з десятини.

Перевозили плуга з дому на поле самостійно, на воза його не клали;

звичайно його тягла одна пара волів, запряжена в передок. Адже він був

так само важкий, як і „малороссийский“, що дивував мандрівників своєю

непокладністю та незграбністю. Для перевезення до плуга прилашто

вували вже відомий нам „підволок“. -

Плуга клали на лівий бік, потім один чоловік, узявшись за чепіги

в основи, піднімав його задній кінець на 30—40 см, а другий клав „під

волок" на граділь вище чересла, коротшу колодку пропускав під чересло

і під полоз там, де до нього прикріплено леміш, а друга колодка, довша,

лежала рівнолежно з граділем, і на ньому лежав корпус плуга, спираю

чись лівою чепігою; кінці обох колодок лежали на землі. Через те корпус

плуга був піднятий, лежав усією вагою на підволоку і немовби завис.

Під час руху плуга кінці підволока сунуться по землі. Положення плуга

під час перевозу можна бачити на рисунку Ф. К. Волкова в його статті

„Зтнографические особенности украинского народа", стор. 469 °).

Те р и т о р і я поширення „дерев'яного" плуга далеко виходить не тільки

за межі Кубані, а й за межі України. Ще в 1768 р. Ґільденштедт писав: ,

„плуг сей употребляется не только во всей Малороссии, но и у Молдаван,

Татар (очевидно, автор має на увазі Крим), Черкесов, Грузинцев и Персиян“ *).

Фірстов, що вивчав рільниче начиння в Росії в середині минулого

століття, пише: „Главное место его (украинского плуга) употребления есть

Малороссия, где он составляет почти единственное пахотное орудиe...

З гот же плуг c некоторьми, впрочем весьма незначительньми изменени

ями, нисколько не улучшающими его роботь, употребляется в Крьму,

на Кавказе, в Бессарабии, местами в губерниях: Саратовской и Астра

*) Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. ІІ.

*) Технологический журнал. Том I, II, 1804 г. Из путешествий Гильденштедта.



Еволюція рільничого знаряддя на Кубані 90
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ханской, особенно на луговой стороне Волги, а также коe-где в степях

Оренбургских, куда он занесен шереселенцами из Малороссии" ").

Обидва автори визначають різні межі. Це пояснюється тим, що p0

боти їх розділяє протяг часу майже у сто літ. Перший автор система

тизує різні типи плуга: український, татарський сабан, грузинський,

черкеський і перський. Правда, в їхній конструкції є чимало спіль

ного, але в деталях вони різні. На сторінках цієї статті ми, проте,

не маємо змоги заходитися коло цього шитання. Інший автор уточнює

і визначає межі поширення власне українського плуга і його від

міНи — Сабана.

Але наше завдання— встановити межі поширення плуга одного типу

з кубанським; це, як ми знаємо, є український плуг і сабан.

„Отживший теперь украинский, плуг, — каже відомий український

етнограф Вовк,— не только cовершенно одинаков на всем пространстве

странь, но и его составнье части имеют повсюду, начиная с западньїх

уездов Курской и Воронежской губ. до Карпатских долин включительно,

одни и те же технические названия” °). До цієї території треба додати

західню частину Кубані, південно-західню Дону, західню половину Ставро

пільської губ.; почасти його вживали в Астраханській губ., Терському

краї, Саратовській і Оренбурзькій губ., куди його занесли пересельці

українці. Крім того, цього року нам пощастило встановити факт існу

вання такого самого плуга у росіян Семипалатинської губ., у „корінних”

сибіряків, як вони себе називають. У селі Красноярську, Усть-Камен0

Горського Повіту, ми знайшли залишки головних частин Плуг0В0Г0 к0р

\пусу, усі вони формою ідентичні з частинами українського плуга, збе

регли навіть свою українську термінологію °). За словами селян, цей

плуг у них і у всіх тубільних селян— сибиряків і киржаків— був

у вжитку років 30—35 тому і його витиснув плуг фабричного виробництва.

Яким шляхом завезено сюди український плуг, селяни не знають.

Та вони його й не вважають за чуже, перейняте в когось начиння.

„Еще дедь наши пахали им", — кажуть вони,— „а мь здесь живем сп0

кон веков". Очевидно, дуже давно водився тут цей плуг, коли люди

цього не пам'ятають. Варто уваги, що таке незграбне й важке начиння,

як український плуг, що свого часу дивував мандрівників, а нетямущі

люди глузували з його власників—„хохлов", так далеко поширився — Від

Карпат до схилів Алтаю.

Коли територію поширення „дерев'яного" плуга українського типу

Доповнити його відміною — сабаном, що його вживали у Самарській,

') Ф и р с т о в. Земледельческие орудия восточной полось России, стр. 3.

*) Украинский народ, т. II. Статья Ф. К Волкова. Зтнографические особенности укра

ннского народа, стр. 469.

*) Земледелиe украинцев-переселенцев южной части Семипалатинской губ. Сборник.

Украинцьї-переселенць Семипалат. губ. Матер. Комиссии Зкспед. Исследов., вь пуск 16,

серия Казакстанская. Изд. Акад. Наук. СССР 1930 г., стр. 17.
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Саратовській, Оренбурзькій, Казанській губ. і частково в Уфімській губ.,

то окреслиться добре визначена з фізично-географічного погляду країна,

так звана „степова зона“ з міцними суцільними, дуже задерненими

чорноземними ґрунтами "); щоб підняти їх, треба якраз плуга такої

важкої конструкції, як український. Це ще раз переконує нас у глибо

кому й природному зв'язку рільничої техніки з фізично-географічними

умовами, зокрема з ґрунтами й підсонням. І тому нам зрозуміло, чому не

вдала була спроба завести в цій зоні інше, легше рільниче начиння, ніж

український плуг.

Ось степові ґрунтово-ботанічні умови, що за них треба було міцного

плуга: „Пьїрей, — каже П. Парфенов, — которьiй не поддается никаким

усилиям уничтожить его, своими длинньми, крепкими корнями приводит

в отчаяние хозяев, пашущих иностранньми плугами, которне он ломает

нещадно“ *). Той самий автор каже, що німці-колоністи привезли з собою

на Україну „маленькие сошки, очень хорошо сделанньie и вьчурно раз

рисованньie", але вони кинули їх уже після першої спроби на україн

ському ґрунті, замінивши їх на місцеве знаряддя. Навіть важкий ґдан

ський плуг, що його вживали, щоб зорати цілинний ґрунт коло міста

Гданська (Східня Прусія) і в північних провінціях Німеччини, і якого

завезли колоністи в Катеринославську губ., недовго продержався там,

і його скоро замінили на український.

У міжрядковій примітці до статті Вітте *) Х. Стeвен пише: „малорос

сийский плуг действительно тяжел, но легким плугом здесь нельзя под

нимать щелину; я сам купил— каже автор — довольно дорогой плуг у мо

Лочанских менонитов, но он оказался удобньім только для вспаханной уже

или песчановатой земли, и после многих опьтов... при том же числе

4 пар Волов я принужден бьіл обратиться к обькновенному крьмскому

Плугу, которого главное отличие от малороссийского состoит в прямом

„apьше" или „грандиле“.

„Здешние хозяева — каже Вітте “) — уверяют, что плуг сей на их почве

и При здешнем образе хозяйства не может бьть заменен никаким другим

ОруДИeМ, В особенности для поднятия „щелинь".

рунт, що з ним хліборобові доводиться мати справу, з погляду

структури його (пухкість, грудкуватість, брилистість) й цілинности

є в процесі оброблення найважливіший чинник пристосування до нього

рільничої техніки. Плуг українського типу є наслідок довголітнього при

стосовування хлібороба до чорноземних, цілинних, дуже задернених

Грунтів степової смуги України. У ґрунтових умовах степів південно

російської рівнини треба шукати первообраз того рільничого знаряддя,

*) Гл и н ка. Характерист. почвен. типов и география почв. Стр. 104—109.

*) Рус. Вестник за 1873 р., т. 106, стр. 639—641. -

*) Журн. Мин. Гос. Имущ. за 1844 р., ч. ХІІІ, стаття Осельск. хоз. в Херс., Таврической

и Екатер. губ.

*) Там таки.
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що, безперечно, відмінялося протягом багатьох віків свого існування

і, переходячи від одних носіїв культури до інших, дожило до відомого

нам українського плуга.

Міркування на цю тему занадто далеко завели б нас і привели б до

історії українського плуга. На жаль, розміри статті й наша тема не до3

воляють на цьому зупинитись.

Територія поширення „дерев'яного" плуга українського типу не тільки

збігається з чорноземно-степовими ґрунтами, а й із районом розселення

українців. У Кубанський край, потім у Саратовську губ., шізніше в Астра

ханську, Ставропільську губ., Донський край, Оренбурзький і Степовий

край, за Іртиш до схилів Алтаю, в Забайкалля, на Амур і в Уссурійський

край — той плуг занесли вільні й невільні пересельці з України, що різ

ного часу оселилися по всіх цих місцях.

Тому цілком природно, що як головне рільниче знаряддя на Кубані

ми зустрічаємо плуг українського типу, найпридатніший до місцевих

умов. Його завезли сюди українці, що шукали привільних степів. А міцні

грунти кубанського чорнозему, дуже задернені, ще цілинні, що не бачили

рільничої культури, можна було підняти тільки міцним, важким знаряд

дям, як цей плуг.

Забутий тепер на Кубані дерев'яний плуг свого часу правив за улюб

лене знаряддя, і коли треба було купувати плуга у сусідів-черкесів,

то ним користувалися до першої можливости замінити його на свій, як

його називали, чорноморський плуг. До того ж ці пбкупки були випад

ково і зрідка. Таке ревне ставлення до свого плуга охороняло його від

чужоземних впливів і заміни. Не зважаючи на те, що черкеський Плуг

„отличался легкостью, удобством и приятной отделкой“ *), він усе ж не

прищепився в козачому господарстві.

Плуг у козачому господарчому побуті мав велике значіння. Чорно

морці, переселяючись на Кубань, обіцяли урядові обзавестися родинами

та господарством. Влада щороку цікавилася успіхами козакiв у сіль

ському господарстві —вимагала від військових отаманів докладних зві

домлень про стан засіву, рільничого інвентаря, скотарства тощо. Ота

мани писали про добрий стан козачого господарства, про „прилежание

казаков к труду" і т. д.

На ділі ж панували злидні. „На пятьдесят домохозяев, — каже істо

рик чорноморців Попко,—едва приходится один, которьiй имел бь свой

шлуг, т. е. мог бь шахать землю собственньми средствами" *). За споми

нами козаків-старожильців "), що зберегли у своїй пам'яті спогади про

господарчий лад Чорноморії в середині минулого століття, брак матері

*) П о п к о. Черноморские казаки, стр 199.

*) Там таки, стр. 68,

*) Шевченко —98 років козак ст. Старостебліївської і Торяник — 89 років, козак

ст. Таманської.
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яльних засобів, особливо рільничої техніки не покидали їх: „бідні були,

по чотири та по п'ять хазяїнів спрягались, щоб посіять хліба”.

Економічні обставини для розвитку рільничої техніки були неспри

ятливі. Сама влада багато дбала, щоб завести удосконалене начиння

в козачому господарстві. Наприклад, 1838 року військовий уряд команди

у рував на Луганську виробню офіцера, урядника й козака „для поучения

приемов обращаться с усовершенствованньми земледельческими орудиями

и машинами“. Крім того, їм наказано привезти в Чорноморію „недорогиe,

но хорошиe земледельческие орудия, которье можно бьло бь применить

в казачьем хозяйстве" "). На ту саму виробню трьома роками раніш ота

ман Заводовський послав трьох малолітків-козаків, щоб вивчити коваль

ську і слюсарну справу (Щербина). Як відомо, ці клопоти уряду успіху

не мали. Козаки й далі орали своїм саморобним плугом до 80-х років ХІХ в.

м 70-ті роки для Кубані стають за поворотний пункт у громадському

і господарчому житті. 1861—63 р. закінчено війну з черкесами (адиге),

колонізовано Закубання; через те людність звільнилася від повсякчасних

воєнних тривог, од виконування частої й тяжкої прикордонної служби

на р. Кубані і, що головне, могла спокійно працювати в полі, не боячись

нападу закубанських горян. Отож усю увагу козаки перенесли з боротьби

з черкесами на хату, господарство, землю, скот. Вихід кубанських ріль

ничих і скотарських продуктів на зовнішній ринок у 80-х роках сприяв

розвиткові сільського господарства.

Збільшилася зацікавленість до землі, до її оброблення. Інтелектуальна

творчість людности зосереджується на рільничій культурі. Рільництво

стає вигідною справою. Маючи засоби й бажаючи поширити застосування

їх у рільництві, козаки шукали кращого, технічно-досконалішого рільни

чого знаряддя. Підо впливом цього чинника кубанські рільники скоро

замінили застарілу техніку на досконаліпу. Протягом одного десятиліття

„дерев'яний" плуг замінили на так званий „німецький“.

З натуральної системи господарство переходить до товарової. Вироб

ляти плуги починають не сами хлібороби, а спеціяльні майстрі-кустарі.

Н і м е ц ь к и й плуг (див. рис. 2) — це той самий український плуг,

але він дістав свою назву від німців-колоністів, що перейняли його

в українських селян і потім удосконалили. „Німецький" плуг іноді на

зивали „залізним“, щоб відрізнити від „дерев'яного". Ми не будемо зупи

нятися на описі частин цього плуга, вони нам уже відомі, ми лише від

значимо ті особливості, ті зміни, що різнять його від попереднього плуга.

Німці-колоністи південної України, як ми бачили, повинні були або

залишити зовсім принесене з собою рільниче начиння (через його непри

датність), або удосконалити, пристосувати до нових ґрунтових умов.

Пристосовуючи своє знаряддя, вони перейняли місцевий плуг, перенісши

зготовлення його в спеціяльні майстерні. Деякі дерев'яні частини україн

*) III е р б н н а. История Кубанского казачьего войска, т. Il, стр. 674.
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ського плуга вони замінили на залізні, і начиння від цього стало легше,

міцніше і краще. -

Зберігши конструкцію українського „дерев'яного" плуга, німці у своїх

майстернях, де працювали українці під доглядом господарів, а за ними

й українці-ковалі у своїх кузнях— до двох уже відомих нам частин — ле

меша й чересла—почали робити з заліза стовбу, полицю, полоз і нижню

половину чепіг; крім того, всі частини, що ними з'єднуються чепіги

й полоз — залізні; з обох боків граділя, для його міцности й зручности

зв'язку його з чепігами, були прикріплені залізні клямри. Вироблено

*

Н/мЕцький Плуг.

зовсім нову частину — ґвинт; його вставлено на місці стовби й уживано,

щоб прикріпити полицю і реґулювати глибину. Усі частини були між

собою скріплені ґвинтами або залізними гвіздками. Тільки граділь та

верхня половина чепіг залишилися дерев'яні. Але й вони були краще

оброблені. Установка частин плугового корпусу залишилася давніша, але

вони були краще зроблені й прилаштовані одна до одної. Тепер най

слабшу частину „дерев'яного" плуга— полицю— добре прилаштували до

лемеша. Стовбу відсунули назад од її попереднього місця. Клинів уже

не вживали, тільки чересло скріплювали і направляли клином, але вже

залізним. Граділь зв'язується з залізною частиною чепіги за допомогою

двох залізних клямр, що облягають його з боків і своїми зігнутими

кінцями охоплюють чепігу і скріплюються ґвинтом. Зв'язаний таким спо

собом із чепігою граділь можна досить вільно спускати вниз і підносити

вгору, для цього тільки треба натиснути чи послабити ґвинт, що прикрiп

лює стовбу до граділя, а також повернути в той чи той бік Ґвинта, що

реґулює роботу плуга.

Леміш прикріплюється в „німецькому" плузі ґвинтами (див. рис. 2)

і тому має трохи іншу форму, ніж у „дерев'яному" плузі: зовсім нема

трубниці. Щождо зв'язку плуга з передком, то дерев'яні кілочки, що за

них чіпляли „каблучку“, замінено на залізні, а саму „каблучку“ — на

Залізний ланцюг.

У передок плуга внесено ґрунтовні зміни, що дали змогу плугатареві

реґулювати ширину й глибину борозни. Колеса зробили менші розміром,
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на „підручне" наділи ббід, на колеса натягли залізну шину, в отвори

коліс вставили залізні „втулки“ (маточини), на „ступки” по обох кінцях

для міцности натягли обручі. Колеса, стали міцніші й легші. У перших

щодо часу „німецьких” плугах дерев'яну вісь, суцільну з „подушкою“

старого плуга, замінили на залізну, а до неї зверху окремо прикріплю

вали „подушку“. Вона залишилася таким самим дерев'яним чотирикут

нім брусом; її прикріплювали до осі, притягаючи на обох кінцях так

//Epвдок н/мЕфького ЛлУЛА

Рис. 3.

*ь - % є т

званими „вірвантами" або обручами. З таким передком „німецький“ плуг

широко вживали на Україні, зокрема в Херсонській губ., звідки є колек

ція в „Рус. Гос. Музеe“ (в Ленінґраді).

Цілу вісь німецького плуга скоро замінили на дві осі, відділені одна

від одної „подушкою“ (див. рис. 3). „Подушка" зберегла свою форму.

Але крім двох уже відомих нам отворів для правйла й „підмоги", в „п0

душці" на обох її кінцях продовбано у сторчовому напрямі ще дві чоти

ристінні дірки закріпляти осі. Верхній і нижній бік „подушки" для

міцности вкрито через усю ширину й довжину залізними клямрами, при
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кріпивнши їх залізними цвяхами. Вісь мала іншу форму; робили її так:

коваль брав прут заліза завдовжки 50—60 см, а в поперечнику 2,5 см,

рівно на половині загинав його під прямим кутом уверх і половині,

піднятій вгору, надавав чотиристінну в перекрої квадратову форму.

Нижня половина залишається кругла тільки для того, щоб колесо на ній,

держалося, коло самого залому насаджують каблучку, її скoвyють із віссю

і роблять те місце товщим. Другий кінець, що виходить із маточини

колеса, має дірку, щоб вставити залізний бретналь— „чіп“. Таким чином

надіте на вісь колесо удержувалося на кінці „чопом“, а з протилежного

боку потовщенням, зробленим на осі. Щоб зв'язати колесо з „подушкою",

а значить і з передком, чотиристінну половину осі просовують у вище

описану сторчову дірку „подушки" так, щоб кінець її, сантиметрів на 10,

було видно над „подушкою“. Вісь, з'єднану таким способом із „подуш

кою“, закріплювали ґвинтовим цвяхом.

Таке незрозуміле на перший погляд скріплення осі з передком є на

справжки інтересний технічний винахід, що дав змогу орачеві за допо

могою передка реґулювати глибину борозни. Справа в тому, що наса

джену таким способом „подушку“ на сторч поставлені кінці осей, на ба

жання орача, можна спустити нижче або підняти вище. А ми знаємо,

що коли основа передка— „подушка“—буде нижче, то граділь наблизиться

до землі, і плуг піде глибше в ґрунт, і навпаки.

Інше дуже важливе значіння цього винаходу — установка передка.

Адже для поправної роботи плуга треба, щоб „подушка" лежала поземо.

Щоб задовольнити ці вимоги, роблять, як ми бачили, колеса різні розмі

ром: те, що йде в борозні, більше. Роблячи різні колеса, майстер, розу

міється, має на увазі середню глибину борозни, а оранка проте залежно

від ґрунту, мети й робочої сили може бути і глибока й неглибока. Ясно,

що ці ухили виводять із поземого положення „подушку“ передка і пору

пшують поправну роботу плуга. У „дерев'яному" плузі ця хиба лягала

на руки плугатаря, а тут її усували тим, що або спускали „подушку",

або піднімали її в одному колесі, де треба.

Дерев'яний гачок на кінці правила замінили на залізний. Дерев'яну

„підмогу" замінено на залізну, і на кінці, де просовується „правило",

зроблено три невеликі круглі дірки, в одну з них вкладали цвяха,

скріпляючи ним „підмогу “ з „правилом”. Запровадивши ці три дірки,

„підмогу", крім її первісного призначення— підтримувати „правило“,—

почали пристосовувати як реґулятор ширини борозни. Це нове удоско

налення, порівнюючи з „дерев'яним“ плугом, дало змогу орачеві, пересо

вуючи „підмогу“ від першої дірки до другої або третьої, робити борозну

ширшою. Принцип цього реґулятора полягає в тому, що, коли скріпити

„правило“ з „підмогою" на середній дірці, воно буде супроти осі передка

стояти сторч під прямим кутом—ширина борозни буде нормальна, середня.

Коли ж скрішлення перенести на крайню дірку, то „правило“ трохи збо

чить у бік борозни й утворить з лівою віссю тупий кут, а через те пере
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док у роботі плуга буде йти трохи лівіше і борозну орати ширшу.

І навпаки, борозна буде вужча, коли скріплення перенести в ліву крайню

дірку. З відворотного боку „правила" утворюється тупий кут, і передок

під час роботи плуга піде правіше.

Зазначені особливості „німецького" плуга не є постійні. Ті розміри

й деталі в обробленні частин, що ми навели вище, можна вважати тільки

за типові для цього знаряддя. Взагалі ж кожний майстер шукав нових

можливостей удосконалити плуга, що його він зробив.

М а й с т р а м и „німецького" плуга на Кубані частіше були ковалі,

українці-селяни, що переселилися з України, і рідше свої козаки. У ні

мецьких колоніях були свої майстрі-ковалі, що іноді робили плуги і для

козакiв. *

Появу на Україні „німецького" плуга треба пристосувати до 70-х років

минулого століття, коли вперше він з'являється в німців-колоністів Кате

ринославської губ. З південної України „німецький“ плуг поширився

спочатку в Криму, а потім через Таманський півострів перейшов на Ку

баНЬ наприкінці 80-х років і за 10 років у багатьох господарствах

витиснув „дерев'яний“.

Та дарма що перевага цього плуга перед старим, „дерев'яним“, є оче

видна, йому довелося видержати боротьбу з ним. Старі козаки неохоче

покидали свій саморобний плуг. Піонерами „німецького" плуга звичайно

були молоді господарі. Козак Торяник, тепер уже старий, тоді ще моло

дий господар, перший завів у себе в станиці Таманській „німецького"

плуга. Купив він його у німця за 30 крб. Коли він привіз цей плуг до

дому, то його батько, обурений з „новаторства" синового, трохи з дому

не прогнав його, говорив: „як будеш орать старим плугом, то бог буде

родить хліб, а цим хіба можна орать?“ показуючи на „німецький“.

Але куплений плуг у роботі показав себе дуже добре: „Як запріг три

пари волів, так він тільки шумить—так до діла оре". Молодий господар

трiюмфував, про нього і про його плуг говорила вся станиця, козаки

приходили дивитися на новину, дивувалися і вихваляли розум того чоло

віка, що міг зробити такий плуг. Казали: „який воно ото розумний чоло

вік, що видумав такий гарний плуг“. 2

А що зацікавленість молодих господарів до рільництва саме тоді під

силилася, плуг цього типу швидко поширився. На Україні, питомому

місці цього плуга, він такого успіху не мав. Наприклад, у Костян

тиноградському повіті Полтавської губ. „дерев'яного" плуга ще вживали

в 900-х роках, як це видно із статті Масальського "). Про Басарабію той

самий автор пише: „деревянньie" плуги среди местньїх крестьян пред

ставляют местами уже редкость" "). Ця замітка стосується до 1895—1899 р.

*) М а c а л ь с к и й. Явление прогресса в современном крестьянском хозяйстве. — „Жур

нал Сельск. Хоз. и Лесоводства", за 1910 р., т. ССХХХІІ, книжка за лютий, стр. 307.

*) Там таки, стр. 305.
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Установити межі поширення „німецького" плуга досить важко. Але

з певністю можна залічити сюди Україну, крім її північно-західньої лісової

частини, Крим, Кубань, Дін, Ставропільську губ., Астраханську й Сара

товську, частину Воронізької й Самарської губ. Мало маємо певности, що

він був поширений і в Азіятській Росії та колишньому Степовому краї,

де, як ми бачили, водився „дерев'яний" плуг, бо цей район занадто від

далений від південної України, — місця, де виник „німецький“ шлуг

і звідки він ширився. До того ж тоді не було добрих шляхів з півдня

України у Степовий край, і занадто малий був період уживання „німець

кого" плуга, щоб він міг поширитися так далеко.

П е р і о д уживання „німецького" шлуга на Кубані тягнувся 10—15 ро

кiв. У середині 90-х і на початку 900-х років його замінив так званий

„красний" (червоний) плуг, що дістав свою народню назву від кольору

фарби, яка його вкривала.

Кр а с н и й (червоний) плуг виготовляли на заводі І. Гена (в м. Одесі).

Завод Гена взяв „дерев'яний" і „німецький" плуг, звернув увагу на шо

зитивні й неґативні сторони їх і, не відступаючи від конструкції укра

їнського плуга, удосконалив його. Ми не будемо повторювати опису

частин „красного" плуга, бо число їх, назви і конструкція, крім лемеша,

залишилися без зміни. Удосконалення українського плуга виявилося

в тому, що всі його частини: граділь, чепіги, стовба, полиця, леміш, че

ресло й передок виготовляли фабричним способом. Розміри частин від

мінно доморобного й кустарного плуга всі стандартизовано. Щодо мате

ріялу, „красний" плуг, як і „німецький", залишив дерев'яний граділь,

дерев'яні чепіги, „подушку“ й „правило“ — з тією тільки різницею, що

дуб і інші види дерева замінено на ясен. Усі дерев'яні, а також і за

лізні частини старанно оброблено, добре прилаштовано й міцно скріплено

залізними прогоничами і ґвинтами. *

Принцип установки частин залишився той самий, але в умовах фабрич

ного виготовлення досягнуто одноманітности, а також справности установки.

Першу конструктивну зміну „красного" плуга, але невеличку, треба

відзначити в леменші: він набув закінченішої форми, що, як відомо, збе

реглася до наших днів у плугах українських, російських і закордонних,

а також у плужницях і буккерах різних фабричних марок. Ці зміни сто

суються до тієї частини лемеша, що нею він прикріплюється до корпусу

плуга: замість трьох ґвинтів „німецького" плуга у „красному" він при

кріплюється двома, і місце прикріплення перенесено на „обух" (тупицю),

де зроблено дві круглі дірки, куди вкладають ґвинти й відмінно від

„німецького" прикріплюють гайкою знизу; форма лемеша, цієї істотної

частини плуга, дуже змінилася.

Чи зробила фабрика Гена ці невеличкі зміни лемеша з власної ініція

тиви, чи механічно перейняла їх від західньоевропейських плугів—

німецьких, бельгійських, французьких, англійських,— де до цього часу

вже встановилась така форма?
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Завважимо, що леміш „красного" плуга був гостріший, ніж леміш

„німецького", а особливо „дерев'яного" плуга. Хоч у допіру зроблених

„дерев'яних" і „німецьких” плугах він теж був гострий, але в роботі

лезо його скоро стиралося, а що спосіб прикріпляти леміш у цих плугах

був такий, що тяжко, майже неможливо було його знімати, то його ніколи

не „одпліскували“; навпаки, в „красних“ плугах леміш легко знімався

з плуга. Затупленого лемеша господар одверчував і ніс до коваля; той,

зваживши, якою мірою він затуплений, „накладав“ леміш, себто додавав

заліза до затупленого лемеша і сковував його, до того ж робив його гост

рим; або „одпліскував" затуплене лезо лемеша, нагрівав його на вогні

і витягував ударами молота — бияка, робив його гострішим. Щоб плуг

краще підрізував коріння терну й пирію, леміш „нарізували“ терпугом;

на його лезві робили невеликі рискуваті заглибини.

Інша зміна—це був спосіб прикріплювати чересло. У попередніх плу

гах чересло закріплювалося в отворі граділя, а в „красному“, з правого

боку його, так званим „ярмом", що має форму круглого залізного прута

з поперечником у 2 см і півколом щільно облягає з трьох боків граділь.

На кінцях „ярма“— півкола зроблено ґвинтову нарізку для гайок. На ці

кінці надівали залізну планицю, приґвинчували її гайками, і вона щільно

притулювала чересло до правого боку граділя. Гайками орач направляв

чересло. Коли заґвинчував верхню і спускав нижню гайку, чересло йшло

в борозну, і навпаки, коли відпускав верхню і заґвинчував нижню, че

ресло йшло за борозну.

У плугах пізнішого випуску цієї самої фабрики дерев'яне „правило”

замінено на залізне, а дерев'яні обіддя коліс на залізні шини, що містили

в собі і обід, і шину. Крім того, з лівого боку граділя, біля заднього кінця

між чепігою і стовбою прикріплено залізну клямру завтовшки в 3 мм,—

завширшки в 3 см, зігнуту у формі дуги. Цей прилад призначено на те,

щоб зручніше перетягати плуга з одної борозни до іншої: викинутий із

борозни плуг упирався цією дугою в землю і легко йшов по землі.

У роботі „красний“ плуг був далеко ліпший за „німецький“. У хлібо

робів він залишив по собі добрі спогади: „дуже гарно орав, було тільки

шумить в землі, як запряжеш дві-три пари волів або коней". Козаки,

кажуть, що він задовольняв усі вимоги доброї оранки: легко йшов у бо

розні, робив рівну борозну і добре клав пари ґрунту. Цим плугом розо

рано всі ті цілинні ґрунти Кубані, що через зарослі дикого терну, лі

щини й пирію були неприступні для „дерев'яного" і „німецького" плуга.

Через свої добрі властивості „красний“ плуг витиснув німецький і швидко

поширився на території Кубані. Козак станиці Голубицької Стеба, роз

казуючи про минуле, завважив, що коли він ішов 1879 р. на військову

службу, то на Таманському півострові (де є його станиця) „орали „ні

мецькими“, а деякі ще „дерев'яними“ плугами, а як повернувся я через

чотири годи з служби, так уже почали орать „красними", і я дуже зди

вувався, що так скоро змінилося, що вмісто старих „дерев'яних" плугів

появились красиві та до діла зроблені хвабричні плуги“.
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Базарна ціна цього плуга була 40—45 карбованців. Наприкінці

900 років козаки почали заміняти „красний" плуг на так званий „ґе н і в

с ь к и й" шлуг тієї самої фабричної марки, але відмінно від „красного“

всі частини його були залізні.

Наприкінці 10-х років поточного століття в кубанському рілБництві

почав ширитися інший залізний плуг фабричної марки Сакка, що дістав

народню назву „с а киї в с ь к о го". Скоро після „сакиївського”, почали

вживати залізних плугів виробні „Аксай“. Останні два типи плугів

мають, одначе, дуже малі конструктивні відміни від „Генівського”. Ми тут

не будемо зупинятися на цих особливостях, бо плуги виробні „Аксай"

і особливо „Сакка" не становлять безпосереднього продовження еволюції

кубанського, або, що те саме, українського „дерев'яного" плуга.

Український „дерев'яний" плуг, на нашу думку, закінчив свою еволю

цію залізним плугом фабрики Гена. Техніка фабричного виготовлення

українського національного начиння з невеличким удосконаленням, замі

ною дерева на залізо й пильним обробленням частин — наблизила його

до поширених типів плуга.

Тепер у кубанській рільничій практиці вживають усіх трьох Вище

зазначених типів плуга. Перше місце серед них займає „сакиївський",

друге— „аксай” і останнє — „ґенівський“. Характерно, що термінологія

частин цих по суті інтернаціональних плугів збереглася стара.

Можливість пристосувати плуга до оброблення ґрунту, порівнюючи

з минулими часами, чимало зменшилася. Цілини вже нема, орють тільки

перелоги, облоги, але й їх тепер на Кубані небагато. Рідше орють плу

гом дуже засмічену „мякоть" "), або „на зяб“. У тому- й тому випадку

орють, щоб дістати „свіжої землі" *) і знищити дрібний чагарник дикого

терну й ліщини, а також коренища пирію. -

Характеристика рільничого начиння буде недостатня, коли ми не зга

даємо про „бу ккер"—знаряддя, дуже поширене на Кубані.

Буккер — „пукар" з'явився наприкінці 90-х років, але почали його

вживати в середині 900-х років, і тепер у північній, західній і східній

частині Кубані це є головне рільниче начиння, що ним зорюють щось із

75—809/o зaсiвної площі.

На Україні у німців-колоністів многолемішний буккер з'явився ще

в 60-х роках і „распространился, вьтеснив у крестьян неуклюжеe paлo

и частью малороссийский плуг“*). Це знаряддя, мабуть, є винахід німців

колоністів південної України, але згодом виготовлення його перенесено

на фабрики. *

На Кубані поширені переважно дволемішні буккери фабричної марки

„Гена“, „Аксай" і „Сакка". Ми не будемо описувати його частини, бо

*) „Мякоть" — нива, що її орали буккером вряд кілька років.

*) Незайманої землі. *

*) В. Е. П о с т н и к о в Южнорусское крестьянское хозяйство. 1907, стр. 5.
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це знаряддя—продукт фабричної техніки. Завважимо тільки, що всі частини

буккера залізні, термінологія таких частин, як леміш, полиця, стовба»

чересло, п'ята — тотожна з відомою вже нам термінологією плуга. Пі

дойма, що нею реґулюється глибина борозни буккера, має народню назвУ

„стрілá“. 1

Буккер зайняв видатне місце не тільки в кубанському рільництві,

а й у південно-українському, північно-кавказькому, донському, нижньо

волзькому, в оренбурзьких степах і в східній частині Казакстану. При

чини такого успіху буккера полягають в основі його конструкції. Маючи

два і рідше три лемеші, він оре за день у 2—3 рази більше, ніж плуг, потре

буючи стільки само робочого скота. Крім того, коли його ВсТаНОВЛеН0

й направлено, він може працювати без допомоги орача. Або, коли вемля

вогка і дуже засмічує полиці, то орач іде збоку і від часу до часу чистить

їх. Коли земля суха і нива чиста, то коло буккера під час роботи дуже

часто може впоратися один робітник — погонич, а коло плуга найменше

два— плугатар і погонич.

Велику перевагу має буккер і в реґулюванні глибини борозни. Орач

повсякчас, не зупиняючи робочого скота, може переставити підойму, і бук
кер оратиме борозну глибше або мілкіше. t. .

„Ходять по ниві" буккером „кругом“ так, як ралом, і так само „розо

рюють“ кути. Робота буккера трохи різниться від роботи плуга. Буккер

підрізує лемешем ґрунт знизу, а збоку, у відміну від плуга, підпушує

його краєм стовби (чересло, яке надають фабрики буккерам, у роботі не

вживається— як непотрібне), потім підрізаний ґрунт пересувається по по

лиці, трохи посовується наперед і падає в раніше проведену борозну,

попереду розсипавшись. Способом оранки буккер наче наближається до

російської косулі. ,

Буккером орють ґрунти, що були під пшеницею, житом, ячменем,

вівсом, під просом, льоном, сояшником, кукурудзою, баштаном тощо,

За тосування буккера далеко більше, ніж рала або плуга. Буккер зовсім

витиснув рало і почасти замінив плуг. Він став універсальнішим знаряд

дям, ніж його попередники. На жаль, у цій універсальності криється

небезпека поганого оброблення ґрунту; нива, що її орють рік-у-рік бук

кером, засмічується пирієм і дрібною порослю дикого терну, ліщини та

інших бур'янів. Щоб добре обробляти ґрунт, хлібороб повинен через 4—

5 років кожну ниву орати плугом. Але на практиці це не завсіди вико

нується. Багато господарів, захоплюючись швидкістю оранки буккером,

рік-у-рік „пукарять“ ниву, через те розводяться бур'яни і зменшується

р о д ю ч і ст ь ґ p у н т у.

Розглядаючи всі три типи рільничого начиння, що їх уживали і тепер

ще вживають на Кубані, в їхньому конструктивному й історичному

аспекті, ми повинні сказати, що рало своєю конструкцією є примітивніше

знаряддя, ніж „дерев'яний" плуг, хоч воно з'явилося в інвентарі рільника

того району, що ми досліджуємо, одночасно з плугом. Буккер з'явився
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пізніше, але своєю конструкцією є складніше знаряддя, ніж шлуг, і є не

мовби продовження еволюції форми плуга, хоч функціонально буккер

не так добре виробить ґрунт, як плуг.

Ускладнення цього знаряддя виявилося в його дворилемішності та

підоймі, що реґулює глибину.

Д. К. Зеленін усе рільниче начиння СРСР ділить на три розряди:

„черкающие, пашущие и режущие" "). До першого розряду стосується

українське однозубе рало, однозуба російська „черкуша“ і двозубі сохи

без полиці. Ми причислюємо до цього самого розряду тризубе Т-подібної

форми кубанське рало, бо призначення й характер оранки його не від

різняється від однозубого рала. Конструктивні різниці цих знарядь є на

слідок удосконалення однозубого рала, що, одначе, не стосується до ха

рактеру і якости оранки, а лиш прискорює роботу.

До другого розряду Д. К. Зеленін залічує російську двозубу соху

з перекладною полицею. Цього розряду рільничих знарядь на Кубані нема.

Соха для кубанців є чуже начиння; коли б її сюди занесли, вона могла б

мати пристосування тільки тоді, коли б мала безперечні позитивні особ

ливості при місцевих ґрунтових умовах. Але як це начиння неміцне, то

обробляти такі цілинні й важкі ґрунти, як кубанські, воно непридатне.

За тією ж таки клясифікацією до третього розряду стосується укра

їнський плуг, сабан, російська косуля і курашимка. Сюди ж ми залічу

ємо наш кубанський плуг і плуги кустарного виготовлення — „німець

кий“, а також плуги фабрично-заводського виготовлення— „красний“,

„ґенівський“, „аксай", і „сакиївський"; сюди ж ми залічимо буккера тих

самих фабричних марок, як начиння, плугового типу.

У порядку еволюції плуг, що ми описали, пережив три стадії: а) „де

рев'яний" плуг із клинами, що його робили сами рільники; на Україні

його попереджав такий самий плуг, але без клинів; б) „німецький", що

його виготовляли кустарі; в ньому еволюціонував матерiял (менш міцне

дерево замінено на залізо), передок плуга й спосіб реґулювання глибини

(заміна клинів ґвинтом), і в) стадія фабричного виготовлення, де треба

відрізняти два види: 1) виготовлений із дерева і заліза—„красний" плуг

і 2) зроблений із самого заліза—„ґенівський" залізний плуг.

Крім клясифікації рільничого знаряддя, вважаємо за доцільне дати

клясифікацію, або вірніше, характеристику їх з погляду господарчо-еко

номічного побуту. Існування на Кубані „дерев'яного" плуга і рала тісно

зв'язане з періодом натурального господарства, коли сами рільники виго

товляли не тільки рільниче начиння, а й увесь сільсько-господарський

реманент, житло, будівлі, хатнє добро, обставу й одяг, крім військо

ВОГО, т0Щ0.

Період існування „німецького" шлуга щодо господарчо-побутових форм

можна назвати перехідним од натурального хазяйства до товарового.

") Д. К. З ел е н и н. Русская соха, стр. 11.

-
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Почався збут льону, а потім і пшениці, козаче господарство дістало

змогу почасти збувати свої продукти на ринок і там набувати речі хат

нього вжитку: матерiял для одежі, хатні речі тощо. І цілком звичайно,

що звернули увагу на знаряддя виробництва ринкової продукції,— на

плуг, замінивши „дерев'яний" плуг на кращий „німецький“. З'явлення

фабрично-заводських плугів на Кубані, наприклад, „красного", вже збі

гається з перевагою товарових елементів господарства над натуральними:

Козаки більше набувають для своїх культурних і господарчих хатніх

потреб, ніж виготовляють сами.

Пристосування в кубанському рільництві залізного плуга й буккера

збігається з цілковитим переходом козачого господарства від мішаної форми

до сутотоварової. З цими господарсько-побутовими періодами еволюції

кубанського рільничого начиння, за нашими спостереженнями, збігається

еволюція й решти видів рільничої техніки, наприклад, засіву, закла

дання насіння, догляду коло засіву, збирання, молотіння, віяння й збе

рігання зерна.

Наприкінці треба звернути увагу на нові, проґресивні елементи ку

банської рільничої техніки— трактор. З'явившись 1923/24 р. у великих

радянських і колективних ") господарствах, трактор скоро почав прони

кати в окремі, найбагатші козачі й селянські господарства °). Досвід

п'ятилітньої практики тракторизації кубанського сільського господар

ства дав позитивні наслідки. Питання механізації рільництва, заміни

тваринної робочої сили трактором зробилося актуальним у кубанському

рільничому побуті. Не тільки заможні хазяї, а й біднота виявляє велику

цікавість до трактора °). Почали виникати сільсько-господарські трудові

й машинні товариства *), щоб купувати трактора і ним обробляти ґрунт,

збирати хліб, молотити й переробляти сільсько-господарські продукти

(млини, маслярні). Різноманітне пристосування трактора, як рушія, і мода

на нього— ґарантує йому дальше поширення на Кубані.

Дуже можливо, що за одно-два десятиліття трактор знайде таке ши

роке застосування в кубанському сільському господарстві, що дасть йому

новий напрям,—індустріялізує його. Коли це станеться, то ми спосте

рігатимемо переворот не тільки в техніці оброблення ґрунту, реалізації

врожаю, а й у системі господарства, в організації сільсько-господарської

ІІраці, а може, і в соціяльній структурі хліборобської людности.

*) А. С. Бе ж к о в и ч. Коллективизация сельского хозяйства на юге России, стр. 80.

*) Там таки, стр. 118—119.

*) Там таки, стр. 136 и 157.

*) Там таки, стр. 38—34.
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ІстоPII. ПисьмЕнствА ТА МОВИ В ЛЕНІНГРАДІ ЗА 1929 Р.

0 с о б о в и й склад. На 1-ше січня 1929 року в складі Товариства

було 36 осіб, а саме: 1 почесний член (акад. ВУАН і АН СРСР М. С. Гру

пшевський), 34 дійсні члени (чл.-кор. АН СРСР Д. І. Абрамович, І. С. Абра

мов, чл.-кор. ВУАН. В. ІІ. Адріянова-Перетц, проф. О. П. Баранніков,

О. С. Бежкович, В. Т. Боцяновський, акад. ВУАН і АН СРСР В. І. Вер

надський, В. В. Данілов, К. П. Даніні-Черепніна, В. В. Дроздовський,

Г. Я. Дуйсбурґ, А. Г. Зарембський, А. М. Колаковська, К. О. Копержинський,

П. С. Косюра, проф. Б. Ю. Крижановський, акад. АН СРСР Б. М. Ляпунов,

чл.-кор. ВУАН і АН СРСР А. Я. Лященко, проф. С. І. Маслов, М. М. Мо

гилянський, акад. ВУАН і АН СРСР В. М. Перетц, Л. М. Перетц,

П. П. Потоцький, К. О. Пушкаревич, проф. Л. В. Розумовська-Арасимо

вич, проф. І. Т. Рибаков, чл.-кор. АН СРСР П. К. Сімоні, І. І. Фетісов,

М. О. Фріде, К. Г. Червяк, С. І. Шкроб, акад. Ф. І. Шміт, проф. С. О. Щег

лова, С. П. Яремич) та один член-співробітник (Я. Д. Верховець).

Президія Товариства складалася з 5 осіб: голови—акад. В. М. Пе

ретца, заступника голови — А. Я. Лященка, скарбника— С. О. Щеглової,

голови етнографічної секції — Б. Ю. Крижановського та секретаря —

1. І. Фетісова. Замість І. І. Фетісова 15 листопада обрано виконувати

обов'язки секретаря В. В. Дроздовського. Засідань Президії було 5. Обго

ворювано й розв'язувано різні поточні та грошові справи Товариства,

склад Наукового Збірника, придбання речей тощо.

З б о р и То в а р и с тва. У 16 спільних зборах Товариства, крім обго

ворення поточних справ, прочитано та обговорено 37 доповідів; етногра

фічна секція мала 11 засідань з 15 доповідями. Отже Товариство протя

гом 1929 року влаштувало 27 засідань з 52 доповідями. Зазначимо тра

диційне засідання, присвячене Шевченковим роковинам (11/III) і засідання

пам'яті українських письменників Л. Скрипника та І. П. Поташенка

і відомого вченого, що немало працював для українознавства,— акад.

О. І. Соболевського (31/V).

Видання Товариства. У звідомному році Товариство за редаґу

ванням голови, акад. В. М. Перетца, видало другу книжку свого Науко

вого Збірника з 11 статтями своїх членів та звідомленням про діяльність

Товариства у 1928 році. Тут уміщено такі статті: А. Лященко—

Збірник Лен. Т-ва. 8
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Т. Г. Шевченко і В. М. Забіла; Вол. Боцянововкого —До арешту Т. Г. Шев

ченка 1859 року; С. Шкроба—Польське слово над труною Т. Г. Шев

ченка; П. Косюри— Про медалі запорожцям; І. Рибакова—До характе

ристики доби кризи „ancien régime“ на Україні; Д. Абрамовича—До

питання про джерела „Ізборника Святослава“ 1076 року, С. Щеглової—

Давні українські вірші про пияцтво; В. Дроздовського — Кубань та ку

банці в українській драмі; В. Перетца— З минулого. Міністер-захисник

української мови; І. Абрамова — Про джерела етнографічного матеріялу

в книзі І. Г. Кулжинського — „Малороссійская деревня" 1827 року;

К. Пушкаревича— Королеводвірський рукопис в українських перекладах.

Роботи окремих членів Товариства зосереджувалися на дослідженні

матеріялів з різних ділянок українознавства, а саме: -

І. С. А брам о в улітку 1929 року досліджував далі народній побут

та записував пісні й казки на Глухівщині. У Воронізькому гуртку (на

Глухівщині ж) краєзнавців зробив доповідь про джерела „Малороссійской

деревни" Ів. Кулжинського; в околиці м. Воронежа збирав різні археоло

гічні речі і надіслав їх до ВУАН. Надрукував статті: „Краеведь-само

уки“ („Краеведение", 1929 р., ч. 1 і 10) та вищезгадану статтю про

Кулжинського в Наук. Збірн. Т-ва.

Д. І. Абрамович студіював джерела стародавньої пам'ятки київського

письменства—Ізборника 1076 р. (див. у Наук. Збірн.), виготував до друку

нове видання Печерського Патерика; надрукував ст. „Літописні джерела

Четьїх-Міней Дмитра Ростовського" — у Науковому Збірн., вид. Істор.

Секції ВУАН, за р. 1929, та кілька критично-бібліографічних заміток

у часоп. „Україна“. * -

В. П. Адріянова-Перетц складала бібліографіюдавнього українського

письменства; закінчила розвідку „Літературна доля казки про лисицю

сповідницю“; надрукувала ст. „Стара українська етимологія слова го

рілка” в Ювіл. збірн. на пошану акад. М. С. Грушевського, т. II.

О. П. Баранніков студіював побут і мову українських циган і для

того зробив наукову подорож на правобережну Україну. Надрукував:

„0б изучении цьіган СССР"— в Изв. Ак. Н. СССР, 1929, кн. 5 і 6; крім

того, написав і подав до ВУАН велику роботу про діялекти українських

ЦИГаН.

О. С. Бежкович брав участь в етнографічній експедиції до Башкирії;

виучував техніку хліборобства в місцевої української людности. Був від

ряджений від Т-ва на Кубань досліджувати побут і техніку хліборобства

та скотарства в місцевої людности. Складав етнографічну мапу Киргиз

стану, студіював питання про турецькі елементи в українській культурі

і опрацьовував матеріяли до висвітлення українського впливу на техніку

хліборобства у киргизів.

В. Т. Боцяновський студіював історію польського повстання 1863 р. на

Волині й біографію Г. Пустовойтової зокрема. Виучував твори М. Коцю

бинського та готував коментар до ненадрукованих спогадів В. С. Ліхачова

|
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про перебування його в Полтавській гімназії 1860-х рр. Улітку

1929 р. був відряджений від Т-ва на Волинь досліджувати побут сучас

ного українського села. На цю тему надрукував статтю в „Вечерней Красной

Газете“; крім того, надрукував статті: „0б украинской литературe" (Вест

ник Знания, 1929, № 12); „До арешту Шевченка 1859 р.“ (Наук. Зб.,

1929) і кілька заміток про нову українську літературу („Веч. Красн. Газ. “).

Я. Д. Верховець студіював документи з останніх днів існування

Запоріжжя.

В. В. Данілов студіював етнографічні праці Максимовича та його

листування з Кулішем. Надрукував статті: „М. О. Максимович на київ

ській катедрі“ (Україна, 1929 р., ч. 3) та „Додатки до літератури старе

чих прохань“ (Етнографічний Вісник, 1929 р., к. 8).

В. В. Дроздовський студіював різні питання з української літератури

ХIХ—ХХ ст., досліджував історію української культури на Кубані.

Надрукував статті: „Гумористи старих часів" (Записки Іст.-Філ. Відділу

ВУАН, т. 21—22); „Кубань та кубанці в українській драмі“ (Наук. Збірн.

Т-ва, ІІ); „Україна в рос. письменстві“ (Червоний Шлях, 1929 р., ч. 1);

„В. Короленко та Україна”, „Пам'яті Л. Скрипника" і „Г. Хв. Квітка

Основ'яненко“ („Новим Шляхом", 1929 р., 1, 2—3 і 4); „М. К. Седин (из исто

рии пролетарской литературь на Сев. Кавказе)“ („На подьеме, 1929 г.,

№ 9) та кілька дрібних заміток і рецензій в часописах „Червоний Шлях"

та „Новим Шляхом“.

Г. Я. Дуйсбурґ студіювала способи обробляти волокнуваті речовини

та ткацтво на Україні. Для цього подорожувала до м. Кролевця й Реше

тилівки.

А. М. Колаковська опрацьовувала матеріяли, що їх зібрала була під

час наукової подорожі шо Зінов'ївській окрузі р. 1928. Студіювала сто

сунки української та молдавської культур.

П. С. Косюра студіював українсько-російські стосунки у ХVІІ—ХІХ вв.

Надрукував статтю про медалі запорожцям (Наук. Зб. Т-ва).

Б. М. Ляшунов студіював історію української мови й написав рецензію

на книжку Ол. Курилової „Спроба пояснити процес зміни o i e в нових

закритих складах у південній групі українських діялектів".

А. Я. Лященко студіював „Слово о полку Ігоревім". Надрукував

статтю „Т. Г. Шевченко і В. Забіла" у Збірн. Т-ва.

С. І. Маслов видав „Спробу інструкції та план роботи над складанням

українського бібліографічного репертуару ХVІ—ХVIII ст.“ (вийшла

у травні 1929 р.); „До питання про літературну спадщину С. В. Луком

ського" (Ювіл. Збірн. на пошану акад. М. С. Грушевського, т. 2); „З куль

турного життя старої Прилуччини. С. В. Лукомський" (у Бюлетені При

луцького окр. музею, № 2); „З історії бібліографії стародруків половини

ХІХ ст.“ („Бібліологічні Вісті", № 2—3).

В. М. Перетц провадив далі розшукування давніх рукописів україн

ського походження. Студіював діяльність перших українських і білору
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ських етнографів. Надрукував з українознавстка: „Исследования и мате

риаль по истории старинной украинской литературь, ч. 3“ в Сборн.

Отд. Рус. Яз. и Слoв. Ак. Н. СССР; „До шитання про джерела літера

турні давнього українського літопису“ в Ювіл. Збірн. на пошану акад.

М. С. Трушевського, т. 2; „Нова метода досліджування казки" (Етногр.

Вісн., кн. 9); „З минулого" в Збірн. Т-ва.

Л. М. Перетц скінчив складання опису матеріялів про українських

літературних та громадських діячів, що переховуються в Пушкінському

домі Академії Наук СРСР; виготував до друку листування М. Вовчка,

М. Драгоманова та Є. Гребінки за рукописами того ж таки книгосховища.

П. П. Потоцький склав описи рукописного матеріялу, книжок, ґравюр

тощо з архіву козакiв Потоцьких та його власної збірки.

К. О. Пушкаревич студіював сербсько-українські літературні сто

сунки. Надрукував статті: „Челяковский в украинских переводах" (Slavia,

1929, 2); „Королеводвірський рукопис в українських перекладах“

в Збірн. Т-ва.

Л. В. Розумовська-Арасимович з доручення Інституту літератур

і мов Сходу і Заходу в Ленінґраді брала участь у складанні „Библиографии

восточно-славянского язькознания“; писала рецензії на праці з україн

СЬК0Г0 МОВ03Н8ВСТВ8. *

І. Т. Рибаков студіював історію України ХIХ—ХХ ст. Надрукував

у „Гарті“ рец. на книжку В. В. Сиповського „Україна в рос. письмен

стві“ і ст. „До характеристики доби кризи „ancien régime" на Україні

(Зб. Т-ва) тощо.

П. К. Сімоні далі збирав матеріяли до історії книги та торговлі

книжками на Україні; готував до друку текст „lзборника Святослава”

1076 року.

С. І. Шкроб виучував українські матеріяли по архівах Ленінґраду

та Москви. Надрукував статтю „Польське слово над труною Шевченка"

в Збірн. Т-ва.

С. О. Щеглова студіювала давню українську панегіричну та епіграма

тичну літературу; надрукувала статті: „Новьй- список драмь Юдифь“

(Ювіл. Збірн. на пошану акад. М. С. Грушевського, т. 2) та „Давні укра

їнські вірші про пияцтво“ в Збірн. Т-ва.

М. М. Могилянський надрукував: „Ні міста ні села" (про роман Під

могильного „Місто", Черв. Шлях, № 5—6, 1929 р.); рец. на книжку „Марко

Вовчок. Твори, т. IV“ (там таки, № 8—9); „Спомини про М. Коцюбин

ського”, там таки, № 9—10, рец. на „Твори Коцюбинського, т. IV, вид.

ДВУ“; „Вибрані твори П. Куліша“, за ред. М. Могилянського, вид. „Час“

К. 1929; „Коцюбинський в школі Нечуя-Левицького” (Твори Коцюбин

ського, т. ІІ, вид. „Книгоспілки", К. 1929); „Чернігівські мемуаристки"

в Зап. Іст.-Філ. Відд. ВУАН, кн. ХХV (за псевд. Т. Максимович).

До по від і, що їх прочитано на засіданнях Товариства і його етно

графічної секції, подаються в хронологічному порядку:

:
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А. На спільних зборах:

1(272). І. Т. Рибаков: Українські народники 1870—1880 рр. на засланні

в Сибіру та на Карійській каторзі (І.7). -

2(273). В. В. Данілов: Два невідомі українські письменники, Г. Луза

нов та М. О. Толстой. (І.18).

3(274). В. В. Дроздовський: З історії народньої осі іти на Кубанпцині

(ІІ. 15). *

4(275). І. Т. Рибаков: Деякі новини з нової історії України: праці

Яворського, Оксмана і Сухино-Хоменка (II.15).

5(276). Д. І. Абрамович: Із спостережень над джерелами Збірника

Святослава 1076 р. (ІІІ. 1).

6(277). В. М. Перетц: Міністер-захисник української мови (III.1).

7(278). Л. В. Розумовська-Арасимович: Русини чи у країнці?— за поле.

мікою в польських часописах (ІІІ.1).

8(279). В. М. Перетц: Значіння творчости Т. Г. Шевченка для нашої

доби (III.11). -

9(280). В. Т. Боцяновський: Польська кореспонденція з приводу заареш

тування Т. Г. Шевченка 1859 р. (III.11). -

10(281). С. І. Шкроб: Польське слово над труною Т. Г. Шевченка (III.11).

11(282). А. Я. Лященко: Т. Г. Шевченко і В. М. Забіла. Коментар до

повісти „Капитанша” (III.11).

12(283). М. О. Фріде: Подорож на Кубанщину (III.29).

13(284). В. В. Дроздовський: В. Вареник—невідомий український пись

менник 1840-х років (IП.29).

14(285). І. С. Абрамов: Джерела етнографічного матеріялу „Малорос

сійской деревни" І. Кулжинського, 1827 р. (ІV. 12).

15(286). К. О. Пушкаревич: Королеводвірський рукопис в українських

перекладах (IV.26).

16(287). І. Т. Рибаков: Криза народництва і тероризм на Україні

рр. 1878—1879 (IV.26).

17(288). В. М. Перетц: Українська антологія ХVII в. в рукоп. Києво

Софійської бібліотеки (V.17).

18(289). Я. Д. Верховець: Потаємні заходи царського уряду щодо ска

сування Січі (V. 17).

19(290). В. В. Данілов: Статті з української історії та літератури

в Збірникові на пошану проф. Яр. Бидла (V.17).

20(291). В. В. Дроздовський: Пам'яті Л. Скрипника (V.31).

21(292). В. Т. Боцяновський: Пам'яті І. М. Потапенка (V.31).

22(293). Б. М. Ляпунов: Пам'яті О. І. Соболевського (V".31).

23(294). Б. М. Ляпунов: Про нову теорію зміни o i e в закритих скла

дах південно-української групи говірок (V".31).

24(295). В. В. Дроздовський: Л. Якубович, забутий український поет

1830 рр. (Х.4).

25(296). В. М. Перетц: Україніка в бібліотеках м. Мєнська (Х.4).
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26(297). В. Т. Боцяновський: Сільсько-господарські комуни Волинщини.

Спостереження під час щодорожі влітку 1929 р. (Х. 18).

27(298). В. В. Дроздовський: Загублений „Чумак" М. Шевченка і його

цензурна історія. (Х.18).

28(299). Л. М. Перетц: З листування М. Вовчка (ХI.16).

29(300). І. С. Абрамов: Народній календар на Глухівщині (ХI.16).

30(301). В. Т. Боцяновський: М. Коцюбинський і Л. Толстой (ХІ.29).

31(302). А. Я. Лященко: Київ і Самватас у Костянтина Багрянородного

(ХI.29).

32(303). В. Л. Петровський: Уваги до тексту творів Гулака-Артемов

ського (ХI.29).

33(304). В. В. Дроздовський: В. Чумак та Гн. Михайличенко (XII.13).

34(305). О. С. Бежкович: Звідомлення про командирування влітку
1929 р. на Кубанщину (ХІІ.13). ч.

35(306). В. Л. Петровський: Невиданий лист II. Гулака-Артемовського

до Анастасевича (ХII. 13).

36(307). В. М. Перетц: Українські переклади ХVII в. пам'яток писі -

менства ХІ—ХІІІ ст. (ХІІ.27).

37(308). К. О. Пупшкаревич: Записка С. Шипова про Поділля 1850-х рр.

(хіі.27).

Б. Доповіді, що їх прочитано на засіданнях етнографічної секції То

вариства:

1(309). Г. М. Колаковська: 0броблення волокнуватих речовин в українців

Херсонщини (І.8).

2(310). К. Н. Даніні: Рибальство на р. Протока на Кубані (І.29).

3(311). О. С. Бежкович: Турецькі елементи в українській культурі

(II.12).

4(312). М. О. Фріде: Виноградництво і бджільництво у кубанських

українців (II.19).

5(313). О. С. Бежкович: Етнографічна мапа Північно-Кавказького краю,

складена А. Г. Жанієвим, і її хиби (III. 5).

6(314). М. О. Фріде: Ганчарство і плетіння мотуззя в українців Кубан

щини (ІІІ.5).

7(315). О. С. Бежкович: Етнографічна мапа південної частини Семи

палатинської губерні (IIl. 19).

8(316). А. Г. Зарембський: Єврейські хати Поділля (ІІІ. 19).

9(317). С. Н. Могилянська: Українські колонії на Уралі (IV”.23).

10(318). Б. Іомудська: Народження й виховання дітей в українців на

Кубанщині (V.7). е.

11(319). О. С. Бежкович: Хліборобство в українців-переселенців пів

денної частини Семипалатинської губерні (V. 21).

12(320). Б. Ю. Крижановський: Організаційні питання Секції (ХІ.26).

13(321). О. С. Бежкович: Техніка зрошення полів в українців-переселен

ців Семипалатинської губерні (V". 21).
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14(322). Б. 10. Крижанівський: План роботи етнографічної секції

в 1930 році (ХІІ.17). 1

15(323). О. С. Бежкович: Етнографічна мапа Кавказу, видана КІПС-ом

Академії Наук СРСР, та її хиби (ХII.17).

Бібл і о т е к а Товариства на 1 січня 1929 р. складалася лиш із 50

назов у 153 примірниках; на 1 січня 1930 р. вона чимало поповнилася

й має 179 назов у 215 примірниках. Частина°тих придбань— подарунки

голови Товариства і членів його; частину одержано в обмін на видання

Това:иства від таких установ: Дніпропетровський історично-археол0

гічний музей, Полтавський інсултут народньої освіти, Ніженський

інститут народньої освіти, Гуманський музей, Херсонський інститут на

родньої освіти, Інститут народньої освіти в Кам'янці-Подільському, Черні

гівський державний музей, Коростенський окружний музей, Херсонський

історично-археологічний музей, Полтавський державний музей, Інститут *

білоруської культури, Український університет у Празі, Український

комітет краєзнавства та ін. Завідувала бібліотекою д. чл. Товариства

М. 0. Фріде.

Відрядження. Протягом 1929 р. Товариство відряджало своїх чле

нів для наукової роботи, а саме: В. М. Перетца— до Києва, В. Т. Боця

новського— на Волинь, О. С. Бежковича на Кубань та (*: І. IIIкроба—до

Москви для роботи в архівах і бібліотеках.

Крім того, з доручення президії Товариства 16/Х д. ч. В. Т. Боцянов

ський прочитав доповідь про творчість М. Коцюбинського на святкуванні

його пам'яті в Будинкові освіти ім. Петровського в Ленінграді.

Підбиваючи підсумки звідомного року, ми повинні зазначити, що наше

Товариство, що є єдина українська наукова установа на терені РСФРР,

працювало, не зменшуючи темпу роботи проти минулого року. Воно ба

гато уваги віддало на вивчення побуту, економіки, історії, письменства

тощо, переважно спиняючись на матеріялі, що його дає побут українців

поза межами УСРР. Цю особливість наукової праці Товариства із спів

чуттям зазначено й на cтopiнкax деяких часописів та газет (напр., „Но

вим Шляхом“, „Червона Газета"). Окрім того, про діяльність Товариства

надруковано повідомлення в часописах — „Новим шляхом", p. 1928, № 1

(„Українська наукова справа в Ленінґраді") і „Червоному Шляху“, 1929,

№ 2 („Українське культжиття Ленінґраду“). Була також прихильна

рецензія на першу книжку „Наукового Збірника“ в „Україні“ (К. Хар

ламповича, 1929, кн. 3).

Голова Т-ва акад. В. М. Перетц.

Секретар В. Дроздовський.
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